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  Abstract  
The purpose of this study is to investigate and describe the variation in perceptions of 

demands and expectations of study performance among a group of students at an upper 

secondary school. The study is inspired by a phenomenographic approach in which 

variations in perceptions of a phenomenon are of importance. Twelve students at a 

science program participated and were interviewed in groups of four. The results show 

that among the students there are several different perceptions of the demands and 

expectations to perform they felt present in their lives. The most important result is that 

it is the students' own demands and expectations on their performance and study results 

that are seen as the most demanding. 

     

       Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och beskriva variationen av gymnasieelevers 

uppfattningar av krav och förväntningar på prestation i skolvardagen. Studien inspireras 

av en fenomenografisk ansats där variationer i uppfattningar kring ett fenomen är av 

vikt. I undersökningen har tolv gymnasieelever vid ett naturvetenskapligt program 

deltagit. Resultaten visar att det i gruppen finns en rad varierande uppfattningar av krav 

och förväntningar att prestera. Det viktigaste resultatet visar att det är elevernas egna 

krav som är mest framträdande och uppfattas av dem själva som de mest krävande.  

 

 

Nyckelord: Gymnasieelever, prestation, krav, förväntningar, beskrivningskategorier, 

fenomenografi
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1. Problemområde 
Det är kris i den Svenska skolan! I alla fall om man följt nyhetsrapporteringen den senaste tiden 

och ska tro medias framställning av skolan under de senaste åren.  Elever i svenska skolor sägs 

hamna efter kunskapsmässigt och springs ikapp av elever i andra länder enligt senaste PISA-

undersökningen som offentliggjordes i december 2010. Något som ofta blåses upp av massmedia 

är att PISA visar att det fler elever i svenska skolor som hamnar i den lågpresterande gruppen än 

tidigare undersökningar medan antalet högpresterande ligger på ungefär samma nivå (PISA, 

2010). Elevernas prestationer är i hetluften men hur mår ungdomarna då kraven på resultat ökar 

och då ingenting tycks vara tillräckligt? Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom 

lärarutbildningen har vi vid vissa tillfällen noterat att det sker en förändring i elevernas beteende 

vid slutprov och betygssättning där många tycks bli mer oroliga än tidigare. En tanke vi burit 

med oss är huruvida denna förändring kan kopplas samman med skolans krav och förväntningar 

på eleverna.  

 

Trycket på unga människor är idag ofta övermäktigt och i kontakterna med BRIS är 

det många som tror att de inte har någon framtid om de inte har toppbetyg i allt.(...) 

De kan se hela sin framtid som förspilld om de inte gör ”rätt” studieval och lyckas på 

proven. Vissa av eleverna befinner sig otvivelaktigt i ett tillstånd som skulle kunna 

diagnostiseras som utbrändhet (Harnesk, 2009). 

  

Citatet kommer från BRIS och speglar den problematik vi ämnar fokusera på. Syftet med vårt 

arbete är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar av de krav och förväntningar som ställs på 

dem i studiesituationen samt hur de beskriver att dessa påverkar dem. Vi ämnar samtala med 

gymnasieelever vid ett nationellt studieförberedande gymnasieprogram, som av tradition ses som 

ett av de mest studiekrävande, för att få en djupare insyn i hur dessa elever uppfattar sin 

studiesituation. Vi finner detta intressant att studera av flera orsaker. Vi anser att det ur ett 

pedagogiskt perspektiv är viktigt att få en inblick i hur eleverna känner inför och uppfattar de 

krav och förväntningar på att prestera som ställs på dem i deras studier. Dels eftersom skolan står 

inför en stor betygs- och läroplansreform vilken kan komma innebära att nya och, från tidigare, 
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annorlunda krav ställs på eleverna och deras prestationer. Dels då det kan ha betydelse för hur 

lärare och skola bör planerar och sätta samman undervisning och studieplaner. Det finns mycket 

forskning gjord inom området stress och ungdomar, dock är i stort sett all forskning kvantitativ. 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i vårt arbete och anser att vårt arbete på så sätt kan 

bidra med en fördjupad insikt inom området.   

 

För att skildra en bakgrund till vår frågeställning har vi valt att presentera två offentliga 

utredningar som bidragit till att vi intresserat oss för vårt forskningsområde. Då stress och ångest 

lyfts fram som en påföljd av krav och förväntningar i skolan kommer vi återkomma till dessa 

begrepp under teoretiskt ramverk, kapitel 1.4 för att ytterligare specificera dess koppling till vårt 

frågeområde. Vidare är begreppet stress något som kan tolkas olika utifrån olika kontexter. Vi 

finner det således relevant att specificera vad vi använt oss av för definitioner för att undvika 

missförstånd. Kapitlet avslutas med en koppling till skolans värld vilken är den kontext vi avser 

arbeta med i vår uppsats. 

 

En av statens offentliga utredningar från 2006 (SOU 2006:77) bygger på intervjuer med ca 700 

skolelever i årskurs 9 och år 2 & 3 i gymnasiet samt 14 universitetsstudenter. Här behandlas 

deras syn på vad stress är och hur man kan arbeta för att förhindra eller minska dess närvaro. De 

deltagande eleverna kommer från fyra olika orter av varierande storlek i Sverige. 300 av de 

intervjuade gick i årskurs 9, 380 stycken tillhörde gymnasiet vid intervjutillfällena. Utöver de 14 

intervjuade studenterna fick ca 100 studenter till utrymme att komma med sina åsikter om stress 

och önskvärda åtgärder. Den kritik man kan rikta mot studien är att den ensidigt utgår ifrån att 

eleverna är medvetna om och upplever negativ stress då de ansvariga i intervjuerna utgått ifrån 

studiens tre frågeställningar “1) vad ungdomarna anser att stress är, 2) vad de tror att stressen 

bero på och 3) vad de anser att man bör göra för att förhindra alternativt minska stress bland 

ungdomar”(SOU 2006:77). I intervjuerna med gymnasieelever på yrkesförberedande program 

vid en av orterna visade det sig att de inte var bekanta med stressbegreppet; “Vi är inte stressade, 

vi känner inte till ordet ens” (a.a. s. 124). I utredningen finns inte heller tydligt angivet vilka 

riktlinjer som följts eller frågor som ställts under intervjuerna. Ytterligare kritik kan framföras 

mot tidsaspekten och gruppindelningen, vid en 30 minuters intervju med 12 elever blir utrymmet 



 
 

3 

för varje elevs röst väldigt begränsat vilket troligen inverkat på djupet av utsagorna och elevernas 

reflektioner. 

  

Då vår studie bygger på intervjuer med gymnasieelever har vi fokuserat på utredningens delar 

som rör denna typ av elever uppfattning av stress och hur de upplever sin skolsituation. I statens 

utredning identifierade eleverna olika typer av krav och förväntningar på dem att prestera eller 

bete sig på ett visst sätt, vilka de upplevde som stressframkallande. Dessa innefattade flera olika 

skolrelaterade moment. Skolan angavs vara den mest stressframkallande faktorn i ungdomarnas 

liv där främst betygs- och tidsaspekter samt brister i lärarnas pedagogiska förmåga synliggjordes 

som stressande. Vissa elever uppfattar att det finns en viss betygshets i skolan, det vill säga att 

man inte duger om man inte lyckas få de höga betygen i skolan samt att alltid anstränga sig att 

försöka prestera bättre. Beträffande tidsaspekten kopplar en majoritet av de intervjuade 

gymnasieeleverna i studien att stress beror på att “man har för lite tid att göra det man ska” (SOU 

2006:77 s. 125). En stor del av eleverna uppfattar även att det inte ges utrymme till att hamna i en 

svacka eller stanna hemma vid sjuktillfällen då man riskerar att hamna efter till den grad att man 

inte lyckas ta igen skolarbetet. Arbetsbelastningen framhålls också som krävande då prov och 

redovisningar i olika ämnen tycks läggas under samma perioder utan hänsyn till mängden arbete 

eleverna får att göra. Samtidigt poängterar en del elever att de även har ett eget ansvar att fördela 

arbetsbördan över veckorna, något de, enligt egen utsago, kanske inte alltid prioriterar vilket 

leder till att de, enligt dem själva, ibland har sig själv att skylla när skolarbeten samlas på hög 

vilket leder till stress. Flertalet av eleverna uttrycker missnöje över vad de uppfattar som 

bristande pedagogiska förmågor hos deras lärare vilket påverkar dem negativt och gör dem 

oroliga och även ångestfyllda i viss utsträckning.  

 

I utredningen framkommer även att eleverna även identifierar förekomsten av positiv stress 

(SOU 2006:77). Den positiva stressen benämns som press, vilken då ses av eleverna som 

välgörande för skolarbetet och fungerande som lite av en drivkraft till att anstränga sig medan 

stress ses som störande och ogynnsam både för det personliga välbefinnandet och för den egna 

prestationen. Enligt de skolelever som deltog i studien utgör även den ökade valfriheten ett visst 

stressmoment i livet med alla de val som de upplever de måste göra redan i unga år. I 

utredningen identifierades även en skillnad mellan elever vid teoretiska program och de vid 
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praktiska gymnasieprogram. Bland elever vid teoretiska program var ett vanligt stressmoment de 

egna kraven på att få höga betyg, vilket dels berodde på att de visste att det krävdes för sina 

kommande utbildningar som de satt som mål eller ökade chanserna att komma in oavsett vad de 

skulle komma att välja att studera efter gymnasiet. 

  

En nationell attitydundersökning genomförs var tredje år med uppdrag från skolverket (2010). 

2009 gjordes den senaste bland cirka 5000 elever i årskurs 4 till och med gymnasiet. Vi har valt 

att fokusera på de siffror som berör gymnasiet då vår studie endast inriktar sig mot 

gymnasieelever.  2600 elever från utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige ombads att delta i 

telefonintervjuer genomförda av Statistiska Centralbyrån. Undersökningen fick en svarsfrekvens 

på 73 procent. Resultatet visar att 50 procent av flickorna samt 21 procent av pojkarna på 

gymnasiet känner sig stressade i skolan. Totalt känner 36 procent av gymnasieeleverna i 

undersökningen sig alltid eller oftast stressade. Stressen i detta fall syftar till elevernas egna 

definitioner av stress vilket innefattar stökig miljö, brist på tid samt förväntningar och krav 

(Skolverket 2010). Undersökningen visar dessutom att elever som läser studieinriktat känner sig 

mer stressade än de som läser yrkesinriktat (44 resp. 26 procent). Styrkan med Skolverkets 

undersökning är att den har många respondenter vilket gör det möjligt att generalisera resultaten. 

Dock ställer vi oss tveksamma till huruvida genomförandet, telefonintervjuer där intervjuaren 

läser upp svarsalternativ, är det ultimata i sammanhanget. Då resultatet sägs spegla elevernas 

attityder borde eleverna getts möjlighet att med egna ord beskriva sin uppfattning om skolan trots 

detta har vi funnit den användbar som bakgrund till vår egen forskning. Vi frågar oss hur väl 

detta resultat stämmer in på en grupp gymnasieelever i vår kommun och ämnar därför genomföra 

ett antal djupintervjuer vid ett av de mest högpresterande programmen i kommunen. 

 

Ytterligare studie som rör skolans krav och elevhälsa har gjorts av två svenska forskare som 

analyserat reslutat från en svensk undersökning som tittat efter “Health behavior” bland skolbarn 

(HBSC) från 2001/02 respektive 2005/06 där ca 8000 svenska skolelever från årskurs 5, 7 och 9 

fick svara på enkäter (Eriksson & Sellström, 2010). De har tittat på hur skolkrav är associerat 

med elevernas subjektivt upplevda hälsobekymmer (subjective health complaints - SHC). Deras 

resultat visar att det var 50 procent större chans att elevernas upplevde sig må sämre i klasser där 

det ställdes höga krav jämfört med klasser med lägre krav. Det framgick att det bland tjejer var 
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större sannolikhet att påverkas av höga krav. I resultatet framkom även att ju äldre eleverna var 

desto mer klagade de över olika symptom som de relaterade till kraven. Förutom elevernas ålder 

hade stöd från lärare och skolan betydelse för hur elevernas välbefinnande påverkades av kraven. 

De noterade symptomen, såsom huvudvärk, sömnsvårigheter, magont, nervositet med mera, 

baserades på elevernas egna iakttagelser (Eriksson & Sällström 2010). 

 

Med tanke på de resultat som visat sig i studierna och utredningarna ovan kan man fråga sig 

vilka typer av stadgar och riktlinjer skolan har att förhålla sig till beträffande elevernas fysiska 

och psykiska välbefinnande. Enligt Lpf 94 har skolan till uppdrag att få eleverna att “tro på sin 

egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas (s. 9)” samt “grundlägga en positiv inställning 

till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter (a.a. 

s. 6)”. Skolan ska vidare “stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro (a.a. s. 6)”. 

Lyckas skolan med dessa uppdrag om det är som Göran Harnesk skrev ovan, att svenska elever 

mår allt sämre på grund av för högt ställda krav. 

  

I skolverkets läroplan för den frivilliga skolformen går det att finna en rad olika formuleringar 

som vi anser kan kopplas till de krav och förväntningar som ställs på elever. Lpf 94 poängterar 

vikten av att ge eleverna de verktyg och information som möjliggör för dem att kunna påverka 

undervisningen och ta eget ansvar för sina studieresultat (a.a. s. 4). För att detta ska vara möjligt 

är det viktigt att skolan tydligt redogör för de mål och krav som ställs för att eleverna ska förstå 

vad som förväntas av dem. Elevernas uppfattning av sin studiesituation är beroende på hur väl 

insatta de är i de krav och förväntningar som ställs på dem. 

  

Skolan har även ett uppdrag att följa upp elevens utveckling och eventuella behov och 

“fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna 

(Lpf 94 s. 16).” Skolan har ett uppdrag att ge eleverna kunskap och utveckling inom hälso- och 

livsstilsfrågor (a.a.) och här borde prestationsångest, stress och press ses som tillhörande aspekter 

som kan vara förekommande i elevernas vardag i skolan. 

  

Då vår studie bygger på intervjuer där eleverna med egna ord beskriver sin situation och tar upp 

begrepp som stress och press som kommer vi ge en bild av tidigare forskning som rör dessa 
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begrepp och de effekter de kan ha på dem som upplever något av detta. Då vi inspirerats av en 

fenomenografisk ansats som lägger vikt vid det unika i personers utsagor kan det ligga ett otal 

olika betydelser och upplevelser bakom elevernas uppfattningar av närvaron av stress och press i 

deras liv där de använder sig av dessa begrepp. Således får tidigare forskning som rör ovan 

nämnda begrepp belysa hur det ungdomarna uppfattar möjligtvis kan komma att påverka dem 

och deras studier. Vi anser att det är av vikt att nämna att studier visar att det finns olika typer av 

stress, som bland annat särskiljer mellan positiv och negativ stress. Positiv stress kan vara 

gynnsam för den egna prestationen medan negativ stress kan hindra elever från att prestera efter 

sin potentiella kapacitet (Selye, 1978). 

1.2. Syfte 
Ambitionen med vår studie är att lyfta fram och diskutera hur några elever uppfattar de krav och 

förväntningar som ställs på dem och deras studier och på vilka sätt de uppfattar att detta påverkar 

deras välbefinnande. Syftet med vårt arbete är att beskriva variationen av gymnasieelevers 

uppfattningar av krav och förväntningar på prestation i skolvardagen.  

 

I begreppet studiesituation åsyftar vi framförallt aspekter så som studietakt och arbetsmetoder, 

prov och andra bedömningsmoment som är betydande för elevernas utbildning. Vår studie 

bygger på intervjuer med tolv elever i så kallade fokusgrupper vid ett studieförberedande 

gymnasieprogram.  

  

Vi anser att vår undersökning utgör ett bidrag till diskussionen kring hur eleverna mår i skolan. 

Undersökningen kan även ses som en hjälp till yrkesverksamma lärare så att de ska kunna arbeta 

mer aktivt för att undvika eller förbättra dessa moment eleverna pekat ut. Vi anser 

undersökningen vara relevant för all personal inom pedagogisk verksamhet då det uttryckligen 

finns krav från bland andra regeringen; skolans värdegrund, Barnkonventionen, samt Skolverket 

att arbeta aktivt för att främja elevernas psykiska och fysiska hälsa.  
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1.3. Vetenskapsteoretisk ansats 
Vår studie har inspirerats av den fenomenografiska forskningstraditionen då syftet är att 

undersöka människors uppfattningar av ett fenomen. I den aktuella studien innebär dessa 

respondenternas upplevelser av krav och förväntningar samt uppfattningar gällande den egna 

studiesituationen. Patel & Davidsson (2003) påpekar den centrala roll begreppet uppfattning 

innehar i en fenomenografisk studie. Uppfattning används här i relation till fenomen, att skapa en 

uppfattning om ett fenomen är att skapa mening vilket är det grundläggande sättet att gestalta vår 

omvärld på. En viktig aspekt vad gäller uppfattningar inom fenomenografin är att människors 

uppfattningar påverkar hur vi handlar och resonerar och kan avgöra hur vi ställer oss inför en viss 

situation eller vilka attityder som växer fram. 

 

En fenomenografisk studie utgörs vanligtvis av kvalitativa undersökningar, främst någon typ av 

intervju (se metodavsnitt för tillvägagångssätt för vår aktuella studie). Kroksmark (2007) 

beskriver fenomenografin som en avbildande och beskrivande ansats.  Han menar att ansatsen 

inte används i syftet att förklara hur någonting egentligen är utan har som intresse att förstå, ur ett 

mänskligt perspektiv hur någonting kan vara. Därav blir begreppet uppfattning ansatsens mest 

centrala begrepp.  Vid bearbetningen av resultat använder forskaren sig av en induktiv 

analysprocess, det vill säga han bearbetar materialet i fyra steg som resulterar i att det 

framkommer tydliga mönster som kan sorteras in i olika beskrivningskategorier. Patel & 

Davidsson (2003) har delat upp dessa fyra steg på följande vis: 

 

1. Inledningsvis bekantar man sig med data för att etablera ett helhetsintryck. 

2. Likheter och skillnader i respondenternas utsagor/ uppfattningar uppmärksammas. 

3. Uppfattningarna kategoriseras i olika beskrivningskategorier. 

4. Avslutningsvis undersöker man den bakomliggande strukturen i kategorisystem och 

försöker organisera de olika kategorierna i relation till varandra. 

 

Enligt Michael Uljens (1989) är Vad- och Hur-frågor centrala inom den fenomenografiska 

ansatsen. Ansatsen är inriktad mot vad något uppfattas vara och inte vad detta något är. Inom 

fenomenografin används det så kallade andra ordningens perspektiv som grund för 
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frågeställningarna, det vill säga man studerar hur personer uppfattar olika aspekter av 

verkligheten. Första ordningens perspektiv å andra sidan innebär att forskaren själv direkt 

beskriver de aspekter av verkligheten som intresserar. Uljens menar att Fenomenografin och 

utnyttjandet av ett andra ordningens perspektiv möjliggör en pedagogisk vinst; “genom att vi får 

kunskap om på vilka sätt en bestämd grupp människor förstår företeelser i sin omvärld blir det 

lättare att undervisa dem (s. 14)”. Då vår undersökning syftar till att få en större insikt i hur en 

grupp gymnasieelever uppfattar fenomenet krav och förväntningar anser vi att den gagnas av den 

andra ordningens perspektiv eftersom deras utsagor kan visa på aspekter i lärmiljön som vi som 

lärare kanske har svårare att identifiera i skolmiljön. 

1.3.1 Krav och förväntningar sett som fenomen 

Vi har valt att undersöka en grupp gymnasieelevers uppfattningar om de krav och förväntningar 

som de uppfattar förekommer i deras studiemiljö.  

 

Den svenska skolan bygger på olika läro-, kursplaner och stadgar som uttrycker att elever ska 

uppnå vissa betygskriterier och kunskapskrav allt eftersom de blir äldre. Dessa har utarbetats och 

bestämts av skolverket tillsammans med skolmyndigheten och sats som en nationell standard för 

alla skolor i Sverige. Dock lämnas det utrymme för lärare och rektorer att tolka in vad det som 

står i dessa dokument innebär och på vilka sätt eleverna uppnår de krav som finns definierade. 

Då skolan bygger på mänskliga interaktioner och samspel mellan vuxna och barn där alla har 

olika förutsättningar och kunskaper krävs att ansvariga lärare och annan skolpersonal kan 

anpassa undervisning och andra moment i skolan utefter elevernas nivå. Detta kan ta sig uttryck i 

att lärare och rektorer bemöter sina elever med skilda krav och förväntningar. Det kan, med de 

olika gymnasieprogrammen som exempel, ta sig uttryck som att läsa samma kurser över olika 

många terminer. Eller fokusera på vad som ses nödvändigt för eleverna att kunna med tanke på 

kommande gymnasiereform där yrkesförberedande programmen minskar fokus på kärnämnena 

som svenska och engelska och andra krav och förväntningar ställs på elever vid dessa program 

jämförelsevis med elever vid studieförberedande, om man följt den skolpolitiska debatten under 

senare tid. När lärare intervjuats och pratats med vid tidigare tillfällen röjs det ibland att de ställer 

olika krav och har vissa förväntningar på vad eleverna klarar av beroende på om de går studie- 

eller yrkesförberedande program  
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Det är med detta i åtanke som vi valt att se hur gymnasieelever vid ett naturvetenskapligt 

program ser på sin studiesituation och närvaron av krav och förväntningar. Vi anser att krav och 

förväntningar kan ses som ett fenomen då en filosofisk definition av fenomen (phenomenon) är 

att det är något som uppfattas av en individ på något sätt, antingen genom sinnena eller genom 

ens intellekt (New Oxford American Dictionary). Således är krav och förväntningar något som 

kan upplevas och påverka individer olika beroende på hur de uppfattar och upplever dem.    

 1.4. Teoretiskt ramverk 
Då vår idé finner grund i medias framställning av den svenska skolan som kravfylld för dess 

elever har vi valt att studera vilka aspekter som går att koppla till krav och förväntningar samt 

vilka faktorer som går att koppla till detta. Vi har valt att presentera relevant forskning inom 

området stress och ångest för att på så vis fördjupa förståelsen för vår utgångspunkt samt vårt 

forskningsområde. Under det teoretiska ramverket kommer olika kravbilder att presenteras där 

stress visat sig vara tätt sammankopplat med krav och förväntningar.  Vi har valt att presentera 

en modell av Karasek och Theorell som kallas Krav-Kontroll (Theorell 1990) modellen då vi 

finner att den har vissa gemensamma beröringspunkter med det vi valt att studera. 

1.4.1. Krav kopplat till stress 

Höga krav kan leda till att en individ upplever ett tillstånd av stress. Stress och stressreaktioner 

är ursprungligen ett biologiskt tillstånd som framträder då hot uppfattas av likväl människor som 

djur och har till funktion att skydda mot fara. Dessa reaktioner kan vara av positiv eller negativ 

art enligt Rydén och Stenström (1994) i och med att de å ena sidan leder till att individen blir 

bättre rustad att snabbt och kraftfullt att möta hotet, å andra sidan kan en för lång exponering för 

hot leda till skador eller sjukdomssymptom. Stress anpassar kroppen och hjärnans funktioner för 

kamp eller flykt och efterföljs av en återhämtningsperiod. Människor av idag finner sig sällan i 

situationer då ett stresstillstånd erfordrar flykt utan begreppet stress är snarare ett resultat av att 

det blir en obalans mellan de krav som ställs på oss och individens resurser att hantera dem. 

Exempel på en människas resurser är tid, kommunikations- och problemlösningsfärdigheter, 

avslappningsförmåga och socialt stöd. Krav i sig behöver inte upplevas negativt utan kan även 

ge upphov till intresse och glädje (Almén 2007). Tillfällig stress är ofta ofarlig då den rent 



 
 

10 

biologiskt efterföljs av återhämtning, det är då stressen blir kronisk den blir skadlig och hämmar 

prestationsförmågan. Andra effekter av att befinna sig i ett kroniskt tillstånd av stress är 

gråtmildhet, försämrad koncentrationsförmåga, rastlöshet, oro, nedstämdhet etcetera (a.a.) 

Ångest är nära förknippat med stress och kan betraktas som en stressreaktion. Liksom stress kan 

ångesttillståndet antingen vara funktionellt eller dysfunktionellt och således antingen hjälpa eller 

stjälpa den drabbade, till exempel kan en mindre närvaro av ångest leda till ökad koncentration 

(a.a.) 

 

Hans Selye lade fram begreppet stress under 1930-talet och menade att vid situationer där en 

individ ställs inför någon form av påfrestning uppvisar denna olika kroppsliga reaktioner, så 

kallade stressreaktioner, beroende på hur väl man kan hantera påfrestningen. Dessa påfrestningar 

kan bestå av överansträngning eller psykisk press m.m. De faktorer som kan orsaka 

stressreaktioner betecknade Selye stressorer, som kan vara av fysisk eller psykisk natur. Exempel 

på stressorer är fysisk överansträngning, ett för högt arbetstempo eller en pressande social 

situation (Iwarson, 2002). Krav och förväntningar då kan ses som påfrestningar på eleven som då 

kan reagera olika beroende på hur eleven uppfattar situationen. stress handlar i huvudsak om 

någon form av störning i interaktionen mellan individen och miljön, det kan ses som en process 

där omgivningens krav sätts mot individens förmåga (Rydén & Stenström, 1994). 

 

Enligt Iwarson (2002) har i dagens samhälle begreppet stress i huvudsak fått samma betydelse 

som stressorer. Stress innefattar således alla faktorer som utgör påfrestningar och ger upphov till 

stressreaktioner således kan krav och förväntningar ses som påfrestningar som kan ge upphov till 

stressreaktioner därav menar vi är det viktigt att undersöka hur eleverna uppfattar dessa. 

1.4.2. Kravbilder och positiv/negativ stress 
Iwarson (2002) menar stress kan delas upp i positiv och negativ stress där varaktigheten av 

stressreaktionen är den skiljande faktorn. Positiv stress är just positiv så länge stressreaktionen är 

kortvarig och ger upphov till en ökad prestationsförmåga. Positiv stress åsyftar här den normala 

förberedelsen inför någon form av prestation och de medföljande kraven, t ex hålla ett föredrag 

eller färdigställa en rapport under tidspress (a.a.) 
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Positiva stressreaktioner övergår enligt Iwarson (2002) till negativa då påfrestningarna uppfattas 

som för stora eller blir utdragna över en längre period alternativt kommer för tätt utan större 

möjlighet att återhämta sig. Detta i sig medför en försämrad prestationsförmåga och slutligen om 

stressrelaterade sjukdomar, om inget görs för att motverka detta. Kraven på att prestera kan ta sig 

ytterligare två uttryck som kan ge upphov till negativ respektive positiv stress. Om de krav som 

ställs på en uppfattas som för låga utifrån vad personen eller personerna ifråga känner att de kan 

och vill prestera finns risken att bli understimulerad och tappa motivation. Vid långvarig 

understimulering kan samma typ av stressreaktioner uppstå som vid ovan nämnda situation. En 

tredje kravbild kan ses som utgöras av en lagom belastning, eller ”lagom stress”. Vid denna 

situation uppfattar individen sig må bra samtidigt som man lyckas hålla en hög 

prestationsförmåga och upplever varken över- eller underbelastning (a.a.). I fig. 1, Den 

Mänskliga funktionskurvan, nedan synliggörs dessa förhållanden. (figuren bygger på Peter 

Nixons the human function Curve och har bearbetats av Iwarson.) 

 

 
fig.1. Den mänskliga funktionskurvan.  Den förklarar sambanden mellan belastning/krav och dess 

påverkan på prestationsförmågan. 

 

Riskerna vid en för hög belastning eller kravbild under en längre period, förutom att 

prestationsförmågan försämras, är att kroppens inbyggda stressreglerande funktioner slås ut 

vilket kan ge upphov till olika symptom såsom sömnsvårigheter, irritation med mera (Iwarson, 

2002). 
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Noterbart är att det inte endast är de yttre kravbilderna som orsakar olika typer av 

stressreaktioner. Betydande för vår stressituation och hur vi klarar av att hantera den är även de 

inre krav vi ställer på oss själva, där till exempel ansvarskänsla och självkritik ingår. De yttre och 

inre kraven påverkar tillsammans hur vi reagerar inför en viss påfrestning eller belastning och 

huruvida vi drabbas av olika stressreaktioner eller inte. En faktor som hjälper till att motverka de 

mer negativa aspekterna som kommer av för höga krav är graden av det sociala stödet man har i 

sin omgivning eller hur mycket kontroll och möjlighet man har att kunna påverka sin situation. 

Således spelar flera olika faktorer in, så som personlighet, sociala förhållanden, sätten på vilka vi 

hanterar de påfrestningar eller stressiga situationer vi utsätts för och om de leder till ohälsa. 

(Rydén et al 1994).   

1.4.2.1.  Krav-kontroll-stöd modellen 

En forskare vid namn Töres Theorell har utgått ifrån Karaseks krav-kontroll modell för att 

beskriva stressfaktorer i arbetsmiljöer (1990). Denna modell går att koppla till elevers situation i 

skolan på så sätt att den är i mångt och mycket lik de arbetssituationer som är vuxnas verklighet i 

yrkeslivet. Modellen bygger på relationen mellan kravnivån (till exempel arbetsbelastning) och 

möjligheten att påverka, det vill säga hur mycket besluts- och handlingsutrymme individen har 

(Iwarson, 2002). 

Modellen identifierar fyra olika typer av arbetssituationer med varierande samspel mellan krav 

& kontrollnivåer. Figur 2 nedan visualiserar sambanden och visar vid vilka relationer 

situationerna är positivt respektive negativt laddade för individen. Den tredje axeln Stöd står för 

graden av socialt stöd individen får av omgivningen. Vi har valt att kalla de fyra 

arbetssituationerna för kravbilder då vi anser att det är en lämpligare benämning med tanke på 

vår kontext rörande elevernas skolvardag.  
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fig. 2.  Krav-Kontroll-Stöd modellen, utarbetad utifrån Karasek och Theorells visualisering  

 

Av de fyra olika situationerna utgör rutan Spänd i figur 2 den mest negativa kravbilden och 

uppstår när det ställs för höga krav samtidigt som utrymmet för att påverka eller kontrollera sin 

situation är litet. Detta kan ge upphov till känslan att vara trängd eller pressad (Iwarson, 2002). 

Den passiva kravbilden uppstår då kraven ligger på låg nivå men där kontrollutrymmet är ytterst 

litet. Detta i sin tur kan leda till sjunkande motivation och att individen börjar vantrivas vilket då 

leder till en ökad negativ stressnivå. Kravbilden Tänd och Avspänd symboliserar situationer med 

de bästa förutsättningarna för att en känsla av välbefinnande ska infinna sig. Betydande för de 

båda är att det finns från individens sida uppfattas finnas tillräckligt med handlingsutrymme och 

möjligheter att kontrollera och bestämma över kraven och belastningen. Höga krav ses i dessa 

situationer som positivt laddade utmaningar. 

 

Den tredje faktorn i modellen är det sociala stödet som individen har, eller uppfattar sig ha 

tillgängligt i sin omgivning. Ett bra socialt stöd kan hjälpa individer att klara av de kravbilder 

som motsvarar den Spända rutan i figur 2 och mildra de stressreaktioner som kan uppkomma av 

hög arbetsbelastning och höga krav där utrymmet att själv påverka och ha kontroll är litet.  
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1.4.3. Krav och förekomst av ångest  

Ruth Tarrant et al (2010) har undersökt på vilket sätt prestationsångest kan påverka prestationen 

då situationen upplevs avgörande för ens framtid. Hon gör jämförelse med idrottsmäns fysiska 

prestation i tävlingar med de situationer i skolan där bedömning sker. Hennes studie pekar på att 

ju mer avgörande situationen känns för den deltagande desto mer prestationsångest kan uppstå 

hos denne. Eftersom höga betyg i skolan oftast är avgörande för den högre utbildning man vill 

gå vidare till kan det leda till att elever känner ett tvång att aldrig misslyckas. En aspekt av 

prestationsångest som direkt påverkar ens prestation är att tankarna riktas mot hur bra eller dåligt 

man gör och således flyttas fokus från själva aktiviteten. Vilket leder till att kvaliteten försämras 

trots den drabbades egentliga kunskap och förmåga att prestera bra. Det krävs då att man kan 

hitta metoder för att motverka detta. 

 

Moshe Ziedner är en annan forskare som studerat prestationskrav och förekomsten av ångest till 

följd av vad de uppfattar som för höga krav. Han menar att prestationsångest hos uppstår 

vanligtvis hos individer som inte lyckats tillskansa sig tillräckliga kognitiva verktyg för att 

hantera vad som kan upplevas som hotfulla situationer ur ett bedömningsperspektiv. För att 

undvika att drabbas av prestationsångest är det även viktigt att personen i fråga själv känner sig 

kapabel att klara av situationen, För andra som inte känner att de klarar av detta riskerar således 

att drabbas av högre nivåer av prestationsångest (Zeidner, 1998).  

 

Putwain et al genomförde 2010 en undersökning bland 175 elever i åldern 16-18 år med syftet att 

undersöka relationen mellan ”test anxiety” och personlig tilltro, föräldrastöd/-press samt lärarens 

uppnåendemål. De genomförde en kvantitativ undersökning i enkätform och analyserade 

relationerna mellan variablerna. En viss kritik kan riktas mot genomförandet då elevernas svar 

saknar det djup en muntlig intervju hade kunnat bidra med. Dock anser vi att den är relevant för 

vår studie då den bidrar med en insikt gällande hur ungdomar tänker kring sin studiesituation. 

Putwain et al kopplar begreppet “test anxiety” till den oroskänsla elever kan uppleva i en 

bedömningssituation såsom prov. De menar vidare att ”test anxiety” uppstår då eleven anser att 

situationen överskrider hans/ hennes intellektuella eller sociala färdigheter (Putwain, 2010). De 

diskuterar att föräldrar kan vara en bidragande faktor till att elever känner ”test anxiety” men att 

det även är troligt att föräldrar som stöttar sina barn kan mildra denna känsla. De påpekar att en 
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positiv lärare och god klassrumsmiljö har betydelse.  Då eleverna betvivlar sin akademiska 

kompetens ökar graden av ”test anxiety” (a.a.). 

 

Avgörande för närvaron av prestationsångest är att individen är medveten om att den befinner sig 

i en situation där utvärdering och bedömning sker, om personen i fråga inte är medveten om att 

den bedöms eller att situationen är av stor betydelse kommer inte prestationsångest drabba 

individen. Individer kan drabbas av ångest då den upplever att den befinner sig i en situation med 

avgörande betydelse även om situationen i realitet har ringa betydelse för bedömning och 

utvärdering av individens förmåga eller kunskap. även det motsatta förhållandet råder, om 

individen inte upplever att situationen kan komma att påverka ens framtida betyg eller liknande 

kommer prestationsångest inte drabba denna i lika stor utsträckning trots att det finns ett reellt 

hot. (Zeidner, M.1998). 

 

Enligt Zeidner (1998) är det som får prestationsångest att yttra sig ofta provsituationer eller andra 

situationer som individen förknippar med någon form av utvärdering eller bedömning.  T ex kan 

det triggas igång av att en lärare ber sina elever ta fram papper och penna för ett kort prov eller 

situationer som ligger i framtiden, som att välja utbildning vilket kommer att påverka framtida 

utmaningar och utvärderingar. Han poängterar att situationer som en individ uppfattar som 

ångestframkallande kan av andra uppfattas som neutralt laddade. Ofta bygger ens reaktioner på 

tidigare erfarenheter av liknande situationer och den feedback eller de resultat som då infann sig, 

vilket avgör hur man kan komma att reagera inför framtida situationer. Således finns det de 

elever som kan gå in i situationer med en positiv känsla som för andra är förknippade med 

prestationsångest och känslan att inte kunna klara av att prestera som önskvärt, både enligt sig 

själv och enligt de i ens omgivning. 

1.4.4. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Bland den forskning vi tagit del av som rör krav och prestationer är stress och ångest 

återkommande begrepp som är tätt sammankopplat med dessa fenomen. Ofta framställs stress 

som ensidigt negativt i dagligt tal, dock visar forskningen att en viss grad av ångest eller stress 

kan vara gynnande för den egna prestationen och ge en viss ökad fokus och koncentration på den 

uppgift eller liknande man ställs inför (Almén, 2007). Nämnvärt är att förhållandet mellan krav 
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och stressreaktioner är att det inte endast är vid höga krav dessa framträder utan som Iwarson 

(2002) visar att vid låga krav i förhållande till det individen uppfattar sig kunna prestera, kan 

liknande reaktioner framträda. Detta ska inte förväxlas med det Zeidner (1998) syftar till då han 

menar att ångest uppträder först då man är medveten av situationens betydelse för ens framtid. 

Enligt Theorells modell kan man se att det finns tre delar i hur en individ uppfattar och klarar av 

att hantera de krav och förväntningar som ställs på den. Själva kraven som ställs kan ses i ljuset 

av tvådelad enhet där omgivningens yttre och individens inre krav samspelar (Rydén, 1994). 

Vidare har den upplevda möjligheten till kontroll betydelse för hur individer reagerar på de krav 

som ställs på dem. även det social stöd som finns i ens omgivning har betydelse och har oftast en 

mildrande effekt på den upplevda stressen eller ångesten.   

 

Ramverket återkopplas till i de avslutande kapitlen efter resultatgenomgången som en hjälp för 

att visa på hur elevernas olika uppfattningar visar på olika kravbilder, samt hur man genom att se 

över hur lärare och skola kan ta i beaktande relationerna mellan krav och stöd för att möjligen 

försöka förbättra elevernas studiesituation.  Vi anser att detta ramverk ger en djupare förståelse 

för hur elevernas olika uppfattningar om krav kan påverka deras välbefinnande.  

2. Metod 

2.1 Metodval 
Vår undersökning består av tre djupintervjuer i så kallade fokusgrupper, (Patel & Davidsson, 

2003), om fyra elever i varje intervju . Carlström påvisar fördelar med att använda sig av 

fokusgrupper då studien vill undersöka människors erfarenheter och upplevelser av någonting (i 

red Andersson et al, 2003). Carlström menar att man genom användandet av fokusgrupper kan 

förhindra att urvalet blir alltför snävt och att respondenterna kan uppmuntra varandra och ställa 

egna följdfrågor som kan driva samtalet djupare på ett mer naturligt sätt. Han menar att man 

genom denna metod kan få respondenterna att trigga varandra till en djupare diskussion och mer 

nyanserade resonemang. ”utsagor kan med denna teknik ha en högre grad av explicithet än i den 

enskilda intervjun vilket kan underlätta analysen och reducera efterhandskonstruktioner i 

bearbetningen av empirin.”(a.a. s. 28)  
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Det riktas även kritik mot fokuskruppen som intervjumetod (Carlström i red Andersson, 2003). 

Vid användandet av fokusgrupper förekommer risken att få fler kritiska svar då frustration över 

någonting kan stärkas i gruppkonstellationer. Användandet av fokusgrupper är även känsligt mot 

existerande hierarkier mellan respondenterna i gruppen. Andersson skriver att en eller ett par 

personer ofta dominerar samtalen samt att deras åsikter blir vad samtalet kretsar kring. Han 

påtalar även det faktum att vissa människor tenderar att svara annorlunda i grupp än de hade gjort 

vid en enskild intervju. Man bör ta hänsyn till personer som fungerar ihop vid sammansättandet 

av grupperna. Vår tanke var att ta läraren till hjälp med detta men då läraren intygade att skolan 

arbetade mycket i grupp och eleverna tränats till att fungera i alla konstellationer intervjuade vi 

de elever som visade intresse, således fick vi ihop tolv stycken respondenter. 

 

Vid valet av intervjumetod för vår studie anser vi fördelarna med fokusgrupper överväger 

eventuella faktorer som kan påverka resultaten negativt. Vi anser dessutom att metoden 

möjliggör att få fram djupare resonemang i varje elevs utsaga.  Vi tror oss även kunna tydligare 

få fram skillnader och likheter mellan de olika individernas uppfattningar och de resonemang 

som de lyfter fram för att motivera sina åsikter.  

2.2. Urval 
Valet av respondenterna i studien baseras på ett ändamålsenligt urval. Urvalet har skett 

strategiskt utifrån antagandet att det bland gymnasieelever vid studieförberedande program i 

större utsträckning finns krav på att prestera väl i skolan. Vi har valt att genomföra 

undersökningen på en gymnasieskola i Hallands län som erbjuder naturvetenskapliga program 

vilka traditionellt sett anses vara ett av de mest krävande studieförberedande programmen. Att vi 

valde gymnasiet föll sig naturligt då vi avser att arbeta på gymnasial nivå i framtiden. Skolan vi 

valt är en av de skolorna i kommunen med högst intagningspoäng, samt utgångsbetyg. Vi vet 

även att skolan arbetar mycket ämnesintegrerat och med näringslivsnära projekt.  

 

Skolans upptagningsområde är hela kommunen och har elever med varierande etnisk och 

socioekonomisk bakgrund och jämn könsfördelning. Eftersom det var svårare att få eleverna att 

ställa upp i den grad vi förväntade blev urvalet endast tolv elever, sex killar och sex tjejer. Detta 

kan bero på att eleverna själva var mitt uppe i uppsatsskrivande och därför valde att inte avbryta 
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sitt arbete under lektionstid. Tio stycken går sitt andra år på gymnasieprogrammet medan två går 

sitt första år. Vi anser att våra respondenters svar gett oss en god grund för vårt arbete och anser 

att vi har tillräckligt mycket material för att kunna genomföra vår studie eftersom de resonerade 

mycket kring våra frågor samt bidrog med djupa diskussioner vilket främjar arbetet med datan 

enligt den fenomenografiska ansats vi valt att arbeta mot. 

 

Totalt genomförde vi tre intervjuer med fyra elever i varje grupp. Antalet tjejer och killar var 

dock inte samma i varje grupp. Grupp ett bestod av en tjej och tre killar, grupp 3 utgjordes av tre 

tjejer och en kille medan grupp 2 bestod av två killar och två tjejer. Intervjuerna varierade mellan 

45 minuter och 1 timme och 25 minuter i längd. Detta då de olika grupperna hade olika mycket 

att säga, dock hade samtliga grupper samma frågor att förhålla sig till från vår sida.  

2.2.1. Validitet, Tillförlitlighet och Generaliserbarhet 

2.2.1.1. Validitet 

Validitet handlar om tillförlitlighet och fungerar som en garanti för att insamlad data samt utförda 

analyser är adekvata (Denscombe, 2004). Forskaren bör ha belägg för att presenterad data är 

utförd på ett tillförlitligt vis, är relevant samt korrekt tolkad. Validiteten i vår studie vilar på att vi 

lyckats operationalisera våra frågeställningar till lämpliga intervjufrågor så att frågorna möjliggör 

att de uppfattningar vi vill undersöka ges utrymme att förmedlas av respondenterna. 

2.2.1.2. Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet förutsätter att de framkomna resultat och material går att lita på och att 

undersökningsmetoderna som valts är lämpliga i förhållande till studiens syfte. Vår studie har en 

kvalitativ ansats och bygger på uttryckta beskrivningar av personliga uppfattningar. 

Reabilitetsaspekten bör således kopplas till tillförlitligheten i den inspelningsutrustning som 

använts samt att frågorna vid intervjuerna tydligt år kopplade till det studien syftar till att 

undersöka utan att samtidigt röja för mycket för respondenterna. 

 

 



 
 

19 

2.2.1.3. Generaliserbarhet 

“En generalisering innebär att man drar vissa slutsatser om en hel grupp eller kategori med 

utgångspunkt i information från särskilda fall eller exempel” (Denscombe, 2004. s.171) 

Generaliseringar kan ske från ett representativt urval, vilket innebär att undersökningen ska 

representera en hel befolkning ex. ett samhälle eller en skola. Alla grupper bör ingå för att få ett 

resultat som representerar gruppen. Problematiken med denna metod är att man inte säkert kan 

veta hur personerna som ej deltog i studien hade svarat och hur det hade påverkat resultatet. En 

generalisering kan även fokusera på ett eller ett fåtal fall för att på så vis fördjupa studien 

(Denscombe, 2004). Vi är medvetna om att vår undersökning inte blir representativ för 

gymnasieskolan i stort då vi endast valt studieförberedande program och använt oss av ett mindre 

antal elever. Däremot anser vi att studien kan vara ett värdefullt bidrag i diskussionen om skolan 

och hur man som lärare kan förhålla sig till eleverna och de sätt på vilket man undervisar och 

väljer att lägga fram vikten av att prestera bra i sitt skolarbete. 

2.3. Tillvägagångssätt 
Inledningsvis tog vi kontakt med rektorerna för en gymnasieskola med studieförberedande 

program och presenterade vår studieidé. Rektorn bjöd in oss till en konferens där vi fick träffa 

lärare och presentera oss och vår studie. Ett villkor för att få genomföra vår studie var att vi 

skulle kunna motivera för eleverna vikten av deras deltagande och motivera studiens betydelse 

för dem personligen och eventuella följder av den som skulle kunna vara till gagn för dem 

personligen. Under konferensen blev vi kontaktade av en lärare i samhällskunskap som uttryckte 

ett intresse för att låta oss komma och tala med hennes elever. Då de för tillfället arbetade med 

vetenskapliga uppsatser ansåg hon att vårt arbete kunde gagna eleverna då de genom att delta fick 

insyn i hur en gruppintervju kan gå till. Vi blev inbjudna till en lektion och fick presentera oss 

och vårt arbetssätt. Läraren förklarade varför hon tyckte det var en god idé att ingå i studien. Vi 

beskrev kortfattat Vetenskapsrådets etiska regler så de förstod under vilka förutsättningar de 

deltog. Vi avslutade med en handuppräckning för att se hur många elever som var intresserade 

och fick god respons vid detta tillfälle. 
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Intervjuerna genomfördes under elevernas samhällslektioner på fredagar efter överenskommelse 

med deras lärare i ämnet. Vi fick tillgång till ett mindre rum i skolans källarlokal med några 

soffor och ett bord där vi genomförde våra intervjuer i grupper om fyra elever per tillfälle. 

Intervjuerna inledde vi med att berätta att vi ville att de skulle berätta fritt samt att de gärna fick 

diskutera med varandra. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Ljudfilerna delade vi 

sedan upp mellan oss för att transkribera. 

 

Vid transkriberingen av samtalen har elevernas utsagor skrivits ut så talspråksnära som möjligt. 

Dock har vi valt att ändra en del ord från hur de låter till sin skriftliga motsvarighet samt tagit 

bort vissa upprepningar i de citat som presenteras i resultatdelen längre fram för att underlätta 

läsningen. 

 

2.3.1. Arbetsfördelning mellan författarna 
Vi har arbetat tillsammans i större delen av vårt arbete och bidragit likvärdigt med texten. I 

de enstaka fall vi utfört något moment på egen hand har vi diskuterat och reviderat detta 

tillsammans. Båda har närvarat vid alla intervjutillfällena och lyssnat igenom ljudfilerna. 

Transkriberingen har delats upp likvärdigt mellan oss där vi sedan läst igenom varandras 

transkriberingar för att kontrollera och försöka komplettera där detta behövts.  

2.3.2. Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till en gymnasieskola i Halland som erbjuder naturvetenskapliga 

program. Undersökningen innefattar elever från fyra olika NV-klasser. Vi har valt att göra denna 

avgränsning då detta program av tradition ses som krävande och väljs av studiemotiverade 

elever. Ytterligare avgränsning har skett gällande vilket år eleverna är på i sin utbildning. 

Inledningsvis i planeringen av intervjuerna var tanken att även intervjua elever från 

samhällsprogrammen på samma skola, där det endast fanns klasser som gick första eller andra 

året. Dock föll denna grupp bort då det var svårt att få till ett samarbete med lärare vid dessa 

program. Därför genomfördes endast intervjuer med NV-elever. 
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2.4.  Vetenskapsrådets Etiska Råd och Riktlinjer 
Under följande avsnitt ges en kort sammanfattning av de fyra viktigaste kraven forskare är 

skyldiga att förhålla sig till för att genomföra en vetenskapligt godtagbar studie. Avsnittet 

avslutas med en förklaring över på vilka sätt vi anser att vår studie följer vetenskapsrådets krav. 

Informationen kommer ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2002. 

2.4.1. De fyra kraven på vetenskapligt förhållningssätt 

Samtyckeskravet förutsätter att innan själva studien genomförs har forskaren genom någon typ av 

dokumentation fått deltagarnas samtycke till att ingå i undersökningen. I detta dokument ska det 

anges på vilka villkor deltagandet sker. I vissa fall då deltagarna är omyndiga och 

undersökningen kan komma att innehålla etisk känslig information bör även målsmans 

godkännande efterfrågas. Då samtycke efterfrågas får det ej existera ett beroendeförhållande 

mellan forskare och de tillfrågade där valet att inte deltaga skulle kunna leda till negativa 

påföljder för den tillfrågade. Då de aktuella eleverna är över femton år gamla och vi anser att 

undersökningen inte av känslig art har vi valt att inte be om målsmans underskrift utan endast 

efterfråga elevernas godkännande. I missivbrevet till eleverna (se bilaga 2) informerar vi om 

ovanstående förutsättningar på ett tydligt vis. Vi repeterade informationen vid intervjutillfället för 

att ytterligare säkerställa att alla tagit del av den 

  

För att få samtycke från respondenter krävs det av forskaren att informera de som deltar i 

undersökningen eller på annat vis är berörda av forskningen, detta betecknas informationskravet. 

Den givna informationen bör innehålla innebörden av de inblandades deltagande och syftet med 

studien. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer bör det tydligt anges att deltagande sker frivilligt och 

kan avbrytas när som under undersökningens gång. Även faktorer som kan påverka huruvida de 

tillfrågade vill deltaga eller ej ska tydligt uppmärksammas. I vår studie informerade vi deltagarna 

vid två olika tillfällen, först vid vår inledande presentation och även i anslutning till intervjuerna 

samt genom missivbreven. 

  

Då det är viktigt att utomstående läsare inte ska ha möjlighet att identifiera någon de enskilt finns 

krav på konfidentialitet gällande den insamlade datan. Detta innebär dels att i uppgifter som kan 
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röja deltagares identitet inte får förekomma i arbetet. Vi valde att hantera förekomster av 

personnamn i intervjuerna genom att transkribera dem som XXX. vid vissa tillfällen nämndes 

lärare vid namn dessa har även ändrats till XXX för att skydda deras identitet. Då detta 

förekommer i citaten kommer det att urskiljas som:[lärare#] där # ersätts av en siffra för at visa 

på att det handlar om olika lärare. Deltagarna själva omnämndes efter kön, för att kunna urskilja 

eventuella genusskillnader, samt ett nummer för att kunna urskilja ett sammanhang för varje 

individ.  Den insamlade dokumentationen ska även hanteras och förvaras på ett sådant sätt att 

informationen inte riskerar att hamna i utomståendes händer. Våra transkriberingar samt ljudfiler 

finns lagrade i våra personliga lösenordsskyddade datorer och de påskrivna 

samtyckesblanketterna förvaras inlåsta. Vid förekomst av etisk känslig information bör de som 

tar del av denna skriva på en förbindelse om tystnadsplikt. Ett korrekt hanterande av den 

insamlade datan innebär även att den inte får lämnas ut till kommersiella eller andra icke-

vetenskapliga intressenter. Detta går under Nyttjandekravet som även förutsätter att materialet 

inte kan användas på ett sådant vis att det direkt kan komma att påverka de deltagande 

individerna. Vi kommer endast använda materialet till det aktuella arbetet och inte i något annat 

syfte i nuläget, varken forskningsmässigt eller på annat sätt. Vetenskapsrådet ger även 

rekommendationen att informera var studien kommer att publiceras när arbetet slutförts. Vi har 

uttryckt i missivbreven samt i samband med att intervjuerna avslutats, att deltagarna är välkomna 

att ta del i vår studie och kan kontakta oss om de har ytterligare frågor rörande deras deltagande 

och om arbetets publicering. 

3. Resultat och analys 
Då vårt arbete inspirerats av en fenomenografisk ansats presenteras våra resultat i form av ett 

utfallsrum där variationer i elevernas uppfattningar lyfts fram och tematiseras. Det fenomen vi 

studerar är krav och förväntningar och genom att läsa igenom och analysera de transkriberade 

intervjuerna har vi hittat trådar som visar på olika uppfattningar som går att särskilja från 

varandra. Dessa trådar utgör studiens beskrivningskategorier. Under de olika 

beskrivningskategorierna kommer elevernas citat presenteras tillsammans med förklarande 

beskrivningar för att förtydliga uppfattningen i det sagda. Före citaten kan kön utläsa genom K: 

vilket innebär kille samt T: för tjej. 
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3.1. Elevernas uppfattningar av de krav och förväntningar 

som ställs på dem ur ett studieperspektiv  
Bland eleverna går att urskilja en rad olika uppfattningar av de krav och förväntningar på att 

prestera som de beskriver finns i deras liv. Gemensamt för elevernas uppfattningar är att de ofta 

kopplar krav och förväntningar till de moment i skolan som de ser som direkt betygsgrundande, 

det vill säga prov och inlämningar.  

 

Nedan kommer ett visualiserat utfallsrum där elevernas olika uppfattningar presenteras. 

Uppfattningarna har delats upp i högre och lägre krav samt utifrån vilka eleverna identifierar som 

upphovsmän till dessa. Det går att identifiera fyra olika parter utifrån elevernas utsagor: de egna 

kraven, krav från vänner, hemmet samt lärare. De olika beskrivningskategorierna presenteras 

utifrån följande förhållande: de krav och förväntningar som eleverna uppfattar som mest 

påfrestande, sedan följer resterande i fallande skala inom respektive grupp där fler en 

beskrivningskategori förekommer.  

 

Utfallsrummet används för att bättre visualisera förhållandet mellan de olika 

beskrivningskategorierna som framkommer vid analysen av den insamlade datan. Genom att 

studera utfallsrummet kan underliggande strukturer lyftas fram, huvudresultat urskiljas och 

gemensamma drag mellan de olika kategorierna iakttas (Alexandersson 1994).  
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Tabell 1. Utfallsrum 

3.1Elevernas uppfattningar av krav och förväntningar som ställs på dem ur ett studieperspektiv 

 

 3.1.1.1. Elevernas egna 3.1.1.2Klasskamrater 3.1.1.3. Hemmet 3.1.1.4. Lärare 

3.1.1. Högre nivå av 

krav och förväntningar 

 

 

Beskr.kategori 1. Leva 

upp till sin antagna 

högpresterande identitet 

 

2. Att kunna komma in 

på högre utbildning med 

höga intagningspoäng 

 

3. Få föräldrarnas 

uppskattning 

4. Konkurrens bland 

klasskamrater att alltid 

prestera på topp 

 

5. Positiv påverkan av 

kompisars höga krav 

6. Att följa i familjens 

fotspår 

och 

 komma in på högre 

utbildning 

 

7. Att eleverna ska kunna 

hantera ett högt studietempo 

• Beroende på upplägg ses 

höga krav som positiva 

eller negativa 

• Lärares pedagogiska 

förmåga påverkar 

hanteringen av de 

uppfattade kraven 

8. Att eleverna ska komma in 

på högre utbildning 

 

3.1.2. Lägre nivå av 

krav och förväntningar 

3.1.2.1. Elevernas Krav 

9. Ha realistiska krav 

utifrån ens uppfattade 

förmåga 

 

 

 3.1.2.2. Hemmet 

10. Att åtminstone 

ligga på godkänt nivå 

3.1.2.3. Lärare 

11. Att prestera efter ens 

möjliga förmåga och kunskap. 

 

12. Att klara godkändnivån 

 

   
Under själva analysarbetet av den insamlade datan har vi följt det tillvägagångssätt som beskrevs 

under kapitel 1.3. Vetenskapsteoretisk Ansats. Efter att alla intervjuer transkriberats läste vi 

igenom dem flertalet gånger för att identifiera partier i elevernas utsagor rörande krav och 

förväntningar. som andra steg grupperas elevernas olika utsagor efter hur vi ansåg att de hörde 

ihop med varandra, till en början skiljde vi på utsagor som kunde uppfattas som antingen 

negativa eller positiva i relation till hur eleverna uppfattade kraven som ställdes på dem. i tredje 

steget sorterades utsagorna ut efter de parter som eleverna identifierade som ställandes krav på 

deras studier, då framkom 4 stycken grupper; lärare, kamrater, föräldrar samt eleverna själva. 

Under dessa grupper kunde vi sedan sortera in elevernas olika uppfattningar vilket kan utläsas av 

utfallsrummet i tabell 1 under kapitel 3. Resultat, vilket tydliggör dessa förhållanden. 
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3.1.1. Högre nivå av krav och förväntningar  

3.1.1.1. Elevernas egna krav 

Beskrivningskategori 1: Att leva upp till sin antagna högpresterande identitet 

 
En uppfattning som en av respondenterna hade gällande de krav som ställs på dem, rör en skapad 

förväntan att man är duktig som man tvingar sig själv att fortsätta leva upp till. Eleven beskriver 

hur han uppfattade att genom att andra fått en bild av honom som högpresterande försöker han 

själv fortsätta leva upp till den och vidhålla den identiteten. Eleven nämner att det kan vara 

givande att prestera väl i skolan men att kraven kan bli för mycket då han uppfattat det som att 

han inte kan tillåta sig att “misslyckas” eller välja att inte göra en viss uppgift till exempel. 

 

K- Men det handlar ju lite om vilken roll man skaffat sig. Liksom jag har ju alltid 

varit en sån som varit bra i skolan. Så då har alla förväntat sig att man ska va det 

också. Både lärare, föräldrar, och en själv å så. 

Kim- Hur känner du inför det då? 

K- Nja, det är blandat asså, det är ju kul att va bra i skolan men det finns samtidigt... 

Just att, att man inte liksom har samma möjlighet som andra att skita i allt för att 

man inte pallar för att då så blir det så konstigt för liksom då då tycker alla att det e 

nåt... Eh liksom då undrar liksom folk vad är det som har hänt typ så därför blir det 

lite så... samtidigt så leder ju det till att man fortfarande e bra i skolan och hrm de e 

ju bra liksom ändå. 

   

Eleven beskriver hur han uppfattar en kravbild i sin omgivning som kommer från det faktum att 

han alltid presterat väl i skolan. Det går att utläsa en frustration över att han inte anser sig ha 

utrymme för att dra ner på studietempot, en möjlighet han tycks se andra ha i större utsträckning. 

Det var ingen annan av de intervjuade eleverna som yttrade sig i liknande ordalag, ej heller var 

någon i samma intervjugrupp benägen att instämma vilket kan tas som ett tecken att de andra tre i 

gruppen inte uppfattade att denna kravbild fanns hos dem.  

 



 
 

26 

 

Beskrivningskategori 2: Kunna komma in på högre utbildning med höga intagningspoäng 

  

En annan uppfattning som framträdde rörde egna krav på att nå de höga mål man satt ut för sig 

själv i syfte att komma in på en bra utbildning i framtiden. En kille beskrev det som att man 

strävar efter att klara MVG, eftersom det blir viktigt för framtida val trots att man känner att den 

kunskap eller förmåga att få högsta betyg inte alltid finns där.  

   

K: för att du du kan ju inte komma in på den linjen du vill om du inte har det men 

det här systemet som vi har asså det är ju tyvärr så att sen så tycker inte jag sen så 

är inte jag så betygsfixerad men jag e medveten om att jag måste ha bra betyg för 

att annars... så för det spelar ingen roll även fast jag har kunskap för MVG i 

matte för ett MVG i och jag presterar G för att jag känner att jag inte är så 

betygsfixerad det är ju bara de e ju bara jättekonstigt för man försöker asså eller 

så tvärtom att tyvärr är det ju så att man försöker få ett MVG och fast man 

kanske inte riktigt har kunskapen för det   

 

Denna uppfattning där elevernas egna krav ställdes i förhållande till framtida 

utbildningsmöjligheter går att jämföra med liknande uppfattningar som presenteras nedan, där 

förekommer snarlika uppfattningar att krav ställs i förhållande till framtida val vilket gör att 

orsakerna till de höga kraven blir tydliga, vilket kan få eleverna att acceptera höga kraven lättare. 

En annan manlig elev yttrade en liknande tanke om att höga krav är nödvändiga för att kunna 

utbilda sig vidare.  

 

Beskrivningskategori 3: Få föräldrarnas uppskattning 

 
En uppfattning som rörde elevernas egna krav på sig själva var kopplade till att få uppskattning 

då man får goda studieresultat. Ett par elever pekar på att man blir medveten om att bra betyg 

bemöts med positiv feedback och uppmuntran från föräldrar vilket tycks göra att eleverna kräver 

mer av sig själva ur studiesynpunkt. i samband med situationen hemifrån och hur de uppfattar 

föräldrarnas syn på deras studier och vilka krav de ställer uttalades följande två citat i en intervju: 
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K: asså jag har inga krav så direkt men eh jag tror det här omedvetna kravet finns 

liksom man vill ju va bra inför sin familj eller sina föräldrar man vill ju inte va typ... 

asså det är ju lite kul och gå hem å säga att man fick de betyget i de ämnet...  

 

T: Det är det som betyder nånting…asså då blir man så glad asså det tycker jag är 

bättre än det är roligare när dom[föräldrarna] är stolta över mig än när jag själv är 

stolt över mig liksom. 

  

Citaten ovan visar på en uppfattning bland vissa elever om att man själv gynnas och mår bättre 

av att ställa höga krav och förväntningar på sig själv då det ofta leder till positiv feedback och 

uppskattning från omgivningen. 

 

3.1.1.2. Krav och förväntningar från klasskamrater 

Två uppfattningar som framkom ur intervjuerna hörde samman med klassmiljön och 

klasskamraternas inflytande. Den ena uppfattningen såg krav från klasskamrater som mer 

positiva och drivande och den andra som ganska ansträngande. 

 

Beskrivningskategori 4: Konkurrens bland klasskamrater att alltid prestera på topp  

 

T: samtidigt har man just från omgivning... just från kompisar så tror jag att eh det 

mår man nog dåligt av att man känner att man är sämre än alla andra... sen så e de 

generellt så att många vill ju ha bra betyg alltså oavsett... 

  

Det visar sig att i de fall då eleverna uppfattar att de måste prestera bra hela tiden förekommer 

mer negativa ordalag kring betyg än annars. De relaterar till höga betyg som ett mål att nå, inte 

för dess betydelse av att man då visar tecken på stor kunskap och välutvecklade förmågor, utan 

som ett bevis på att man “lyckats” lika bra eller bättre än sina kamrater. En tjej påtalar hur hon 

uppfattar detta som betungande. 
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T: man vill ju alltid prestera... men… asså ibland fram på dan... man orkar inte... man 

har mycket samtidigt asså... o allting bara åt skogen istället... samtidigt så känner jag 

att man för att man går i en linje där de e många som har höga krav så skaffar man 

sig själv höga krav för att man... ja... vill va som andra typ... 

  

Det går att utläsa en viss frustration i citatet ovan då tjejen beskiver hur viljan att prestera kan 

göra att det känns som att allting istället går sämre då det blir för mycket. 

 

Beskrivningskategori 5: Positiv påverkan av kompisars höga krav 

 

En Kille uttrycker följande vilket snarare kan beskrivas som att grupptrycket är vad som 

motiverar honom än kommande högskolestudier: 

  

K: nä men jag tror att det handlar om att många som går här vill bli nånting asså 

dom vill något extra till exempel det är många civilingenjörer eller läkare eller 

liksom det det är högutbildande linjer som många vill bli eh... och det gör ju 

samtidigt så att många vet att dom behöver jobba hårt och även som jag jag vet inte 

alls vad jag ska bli men jag jobbar ju ändå hårt för att jag vet jag ser ju att alla andra 

gör det och känner liksom varför inte göra det själv 

  

Yttrandet från killen ovan pekar på att höga krav kan vara positiva då man kan se vart 

uppnåendet av dem kan leda till. I det här fallet möjlighet att bli läkare eller civilingenjör efter 

gymnasietiden. Killen nämner att han är medveten om att man tvingas jobba hårt i en klass, där 

finns så pass drivna individer men att det kan ge ett önskvärt resultat och öka hans chanser att 

komma in på en bra utbildning i framtiden. 

 

Några liknande uttryck förekom som pekade på hur stor klassens betydelse har för kraven man 

skapar. 

 

T1: om klassen är duktig blir det ofta att man hankar med 
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T2: asså liksom ambitionerna har ju att göra med klassen typ med jag tror liksom 

inte att bygg har samma ambitioner 

T1: ne där är det ju svårare asså här liksom när man kommer till nv behöver man ju 

inte försvara att man liksom att man vill ha mvg... men här är det lite mer asså alla 

vill det för det är liksom mer okej att ha höga ambitioner å jag har jättehöga krav på 

mig själv jag vill ha mvg i alla kurser 

 

En annan tjej uppfattar mycket beror på hur klassammansättningen är och attityden till att ställa 

frågor. Hon menar att beroende på hur klassen är kanske man låtsas att man uppfattat alla 

instruktioner och förklaringar för att inte visa att man förstår, det kan finnas en press att spela på 

ens duktighet. Dock påtalar hon att det i hennes klass existerar en tillåtande miljö där man får 

visa att man inte fårstår vilket ses som befriande. 

  

T: men asså jag tror liksom hur jobbigt det blir i skolan det beror säkert 

jättemycket på vilken klass man har för vi har... asså i vår klass är vi liksom alla 

frågar hela tiden å om det är nån som inte fattar så säger man ju till direkt å då 

tycker jag asså det blir mycket bekvämare miljö såhär så om man inte fattar så är 

det ingen som ba ookeej utan då är det mer ne men jag fattar inte heller ska jag 

hjälpa dig å ja så det tycker jag är jätteskönt så jag känner inte såhär att jag inte 

vågar fråga 

3.1.1.3. Krav och förväntningar från hemmet 

Beskrivningskategori 6: Att följa i familjens fotspår och komma in på högre utbildning 

 

Det går att utläsa en lätt förtvivlan hos eleverna då deras utsagor visar en bild där de uttrycker att 

det inte räcker att ligga på topp prestationsmässigt då målet ändå är ouppnåeligt och deras 

resultat aldrig kan bli tillräckliga. En tjej berättar om vilka förväntningar som upplever finns i 

hemmet.  

  

T: min släkt e såhär alla är ganska asså utbildade... det sätts ganska stor vikt vid det 

min pappa e läkare å han har liksom pluggat jättemycket å den storyn har jag typ hört 
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tusen gånger hur mycket han har pluggat i sitt liv men ja får ganska mycket asså på 

ett sätt asså mina föräldrar hade inte blivit arga om jag hade misslyckats men det 

känns som att de hade blivit besvikna för dom vet att jag kan så det liksom för dom 

är det också ett mål att jag ska ha MVG i alla ämnen å kurser  

 

Det framkommer i hennes utsaga att kravet på prestationer ej kommer från uttalade 

förväntningar utan snarare från att hennes familj av tradition är högpresterande. Kravbilden blir 

således en hon skapat själv för att passa in i den kontext hon växt upp i. Hon beskriver även hur 

föräldrarna ställer höga krav på hennes lillebror och hon ser hur tufft det kan vara. 

 

min lillebror har det himla tufft tyvärr lite i min familj e det inte liksom såhär det e ju 

bra om du klarar detta utan de e mer allt är möjligt du kan om du vill så att liksom 

plugga på du bara ne men dom e liksom inte elaka men de ändå liksom du vet att du 

kommer klara mvg på detta om du försöker…så liksom försök verkligen förstå nu 

 

En annan tjej uppfattar att hon har haft höga krav från främst sin mamma till den grad att hon var 

tvungen att säga ifrån  

 

min mamma satte jättehöga förväntningar på mig innan kunde jag känna å har det 

kanske fortfarande men ja ha verkligen sagt ifrån å ja har sagt ifrån rejält 

3.1.1.4. Krav och förväntningar från lärare 

När eleverna relaterar sina uppfattningar kring höga krav och förväntningar till lärare och deras 

påverkan framkommer en uppfattning där kraven som ställs påverkas av lärarens upplägg och 

dennes pedagogiska förmåga. Under beskrivningskategori 7 nedan finns en andra uppdelning 

efter dessa två aspekter.  

 

Beskrivningskategori 7: Att eleverna ska kunna hantera ett högt studietempo 

 
● Beroende på upplägg ses höga krav som påfrestande eller hanterbara 
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En elev uttrycker att studietakten är något som uppfattas som problematisk då man försöker nå 

högre resultat och de krav som ställs på en för att nå bättre betyg. Matematikkurserna tas upp 

som ett exempel. 

  

T: Asså vi läste in matte A och B på ett halvår var så vi var klara med [de kurserna] 

efter ett år på gymnasiet och matte B det är ett jättestort steg till matte B från matte A 

och... det räcker inte med ett halvår för en stor kurs och i slutet av halvåret så har du 

nationella prov då med 

  

Citatet ovan uttrycker en ängslan över att tiden uppfattas som knapp. Mycket kunskap ska 

anammas och det gäller att kunna prestera vid provtillfällena. Den begränsade tiden i vissa kurser 

beskrivs som problematisk. En kille talar om svårigheten att fokusera till fullo på varje enskilt 

ämne då han känner att alla ämnen erfordrar lika stora delar uppmärksamhet. 

  

K: jag tycker att de borde typ försöka sprida ut det mer jämnt hela tiden. Men det kan 

ju vara svårare när typ kurser och så, börjar och slutar typ samtidigt... men... om man 

skulle kunna få det så skulle det ju vara mycket lättare... det brukar vara problem att 

bara fokusera på ett ämne bara nu gör jag det här, nu gör jag det här, nu gör jag det 

här. Men annars blir det typ, man måste vara lika aktiv överallt... och då så tar det 

mycket mer på energin också. 

 

Killen ovan uttrycker något som visar på att det inte ges utrymme att återhämta sig utan det finns 

alltid någon uppgift att göra i skolan, vilket ofta gäller flera ämnen samtidigt då kurserna läses 

parallellt med varandra.  

 

En tjej påtalar att vissa ämnen är mer krävande än andra studiemässigt och oavsett hur mycket en 

anstränger sig och arbetar bra i skolan finns det hela tiden mer man kan göra för att bli bättre 

vilket tjejen verkar uppfatta som något påfrestande. 

 

T: men i ämnen som matte, fysik och kemi där har man alltid något att göra... du kan 

ju alltid bli bättre i allting... du kan ju sitta varje dag 
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Enligt henne har man alltid något att göra i dessa ämnen. En avvägning är nödvändig att göra för 

att få tid till annat. En annan elev påtalar en problematik kring arbeten där eleverna själva 

behöver planera sina studier för att hinna klart i tid. 

 

T: det blir väldigt stressigt då under ett tag och se anledningen också till att man inte 

gör det de veckor man har lite det är för att det har blivit så stressigt den veckan 

innan och så har du haft jättemycket å då e man trött och pallar man inte liksom göra 

något den veckan man är helt fri från saker å där man borde gjort det som e lite efter 

eller göra det lite före eller så. Så, alltså man känner sig väldigt stressad. Å väldigt 

så... uttröttad. 

 

En kille från en annan intervju uttryckte en liknande tanke, där han menade att det finns höga 

krav på att man ska vara aktiv och arbeta med skolan konstant, för att ses som en duktig elev. 

   

K: Det e ju de att det är ju ganska höga krav att man ska egentligen asså om man ska 

va en bra elev så ska man sitta å va aktiv på alla lektioner. och arbeta på alla 

lektionerna. Plus arbeta hemma å sånt men det e nästan ingen som kan lägga ner så 

mycket tid och energi  på skolan då måste man ha, liksom som sitt enda, hela livet, 

det enda man gör e skolarbete. Så därför måste man välja dom situationerna då man 

skiter i att göra som så där, asså så man sitter och typ sover nån lektion o sen asså 

man måste ju nästan, man måste ju prioritera lite...för om man ska va alla till lags så 

blir det väldigt stort arbete. Så på så sätt så kanske kraven är för höga, men samtidigt 

så hade dom[lärarna] sänkt kraven så kanske man hade sovit lika mycket ändå så 

kanske man hade blivit sämre… resultat också sen 

 

En annan tjej menar snarare att elever på studieförberedande program bör vara förberedda på en 

högre studietakt. Hon påpekar att man får räkna med att det kommer krävas mer när man väljer 

en Naturvetenskapligt inriktad linje.  
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T: men jag menar när man sökte till in NV då får man ju vara beredd på att det går 

snabbare än om jag väljer en samhäll-samhäll linje eller nåt liknande ju 

 

Eleverna påtalar en flexibilitet från lärarnas sida där de i många ämnen får möjlighet att styra 

inlämningsdatum och själva planera sina studier. En kille beskriver en situation han varit med 

om: 

  

K: sen så vissa prov där man inte asså man ligger såhär mellan VG MVG så va 

liksom mitt biologiprov och nu ska ja få eh förhandla man fick de för han visste inte 

om han ville sätta MVG eller VG å då får vi göra de eller... jag får svara på vissa 

frågor å kolla om jag kan den faktan... ja komplettera upp å de e jättebra de e 

verkligen guldvärt så kan de va ibland 

 

Viktigt för elevernas uppfattningar kring hur de uppfattar lärarnas krav tycks vara hur 

mycket utrymme det ges att påverka de egna studierna eller kunna få ta sig tid för 

återhämtning emmellanåt. Detta tycks vara något avgörande för huruvida eleverna 

uppfattar kraven som hanterbara eller inte. 

 

• Lärares pedagogiska förmåga påverkar hanteringen av de uppfattade kraven 

 

Till skillnad från matematikens en-termins-studier som sågs som problematisk och stressande 

återkommer en elev till engelskämnet där eleverna också läst A och B-kursen under en termin 

vardera. Här har lärarens uppmuntran angående elevernas språkliga förmåga fått dem att se på 

den snabba inläsningsperioden som positiv. 

  

K: med engelskan så enligt vår kurs eller såhär jag vet inte riktigt vad det heter 

men i alla fall så skulle vi läsa engelska A första terminen eller första året och sen 

engelska B andra och sen då kan man välja till engelska C det tredje året eh men 

jag läste engelska A första terminen och engelska B andra terminen… och sen har 

vi gjort klart engelska C så jag är klar med engelska C nu till sommaren så jag 

menar det de där är ju vår lärare liksom han sa ju det till alla i början att ni har så 
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pass hög nivå på engelskan så att det är bara onödigt att vi drar ut på engelska A 

mer utan att jag tycker alla ska göra nationella provet då till efter ett halvår 

 

Möjligheten att arbeta utifrån sin egen nivå är något som uppfattas som en möjlighet i vissa 

ämnen som i citatet ovan med engelska. Dock är detta högst beroende på vilken lärare de har i 

ämnet. Det går att urskilja en positiv uppfattning kring individanpassning då det sker på deras 

villkor och inte utifrån ett lärarbeslut. En elev uttrycker dock att nivån ibland anpassas efter dem 

som förstår minst och kraven blir enligt honom för lågt ställda, vilket gör att resterande elever 

blir frustrerade och inte känner sig motiverade att arbeta. 

  

K: Vissa ämnen tror jag anpassar man sig efter den lägsta. Vissa typ frågar å säger vi 

fattar inte, vi fattar inte, vi fattar inte. Det känns inte som dom[eleverna] bryr sig. 

Men dom fattar inte och då går typ lektionen på deras nivå å då sitter typ 20 pers å 

ba... nej jag orkar inte... Så kan det bli ibland å då e det jättedåligt.  

 

Lärarnas feedback och bemötande är något som påtalas påverkar deras uppfattningar av de krav 

och förväntningar som ställs på dem. Samtliga elever uttalar att det beror på vilka lärare de har 

och hur dessa ger feedback eller kritik till eleverna.. En elev berättar om en lärare vars feedback 

hon uppskattar. 

 

T: Det här fixar du det här funkar och tänk på det här å sådär 

  

Att få konstruktiv kritik som tar upp vad som kan förbättras eller vad som bör fokuseras på till 

nästa gång vilket upplevs som positivt. En tjej speglar en uppfattning av lärare med stort 

engagemang. 

  

T: läraren vet ju oftast eller den vet ju i alla fall för mig vilket betyg jag vill ha sen 

så efter prov och såna tillfällen då får man ju oftast kommentarer på kanske gör 

det här, jobba mer på det eller jobba mer på det eller skriv så 
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Det förefaller viktigt att läraren är intresserar sig för eleven på individnivå och kan ge råd om 

vad som krävs för att uppnå önskade resultat. En kille jämför sin gymnasieskola med skolan där 

han gick grundskoleår 7-9 för att understryka sin uppfattning. 

  

K: men asså jag kan ju prata från den skolan jag gick på innan och det är en helt 

annan delaktighet i asså mellan lärare och elev typ att det är mycket mer engagerat 

asså att eh gör detta nu och gör det bra och typ och man får hjälp om man typ inte 

hittar en viss fakta då kan läraren springa in se om de kanske se vad dom hittar och 

liksom eller tipsa gå in på den sidan eller gör det och det eh och et asså det är ett 

helt annat engagemang i själva eleverna att sitter nån och halvsover lite på 

lektionen så är det liksom man skiter inte i den personen utan man försöker få 

igång den personen att bli engagerad och fokuserad liksom 

  

Han lyfter fram det faktum att lärarna inte godtar ett bristande engagemang från eleverna under 

lektionstid som viktigt. Läraren ser varje elev och dennes behov av stöttning. 

  

Trots att eleverna i stort var väldigt nöjda med lärarnas insatser lyfte de vissa situationer då det 

fungerade mindre bra. I följande citat kan en frustration utläsas då de inte anser en specifik lärare 

kunna motivera dem tillräckligt. 

 

T: Nämen just de här, hon sätter så höga krav å sen kan hon inte… Hon kan inte 

pusha på som XXX och hon kan inte gå igenom extra å hon kan inte göra de o inte 

de… Å hon kan inte förklara varför man får ett betyg (de andra- näää) 

 

Beskrivningskategori 8: ställs höga krav för att eleverna ska kunna komma in på högre utbildning 

 

Anledningen till att det finns höga krav från lärarna är enligt en tjej förväntan på eftergymnasiala 

studier. 
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T: grejen e den att… dom [lärarna]… har höga krav för vi ska läsa på högskola sen o 

de... så länge det inte blir jättejättehögt så att vi absolut inte klarar av det så... tycker 

jag att det bara e bra för då blir det inte lika svårt på högskolan sen. 

  

Tjejen i ovanstående citat lyfter fram sin åsikt gällande det positiva i att ha krav från lärare då det 

kommer att underlätta för dem i deras framtida studier.  

3.1.2. Lägre nivå av krav och förväntningar 

3.1.2.1. Elevernas egna krav 

Beskrivningskategori 9: Ha realistiska krav utifrån ens uppfattade förmåga 

 
En uppfattning är att kraven kan anpassas efter den individuella förmågan snarare än efter 

grupptryck eller allmän attityd av vad som anses som ett dugligt resultat. En tjej lyfter fram att 

hon inte tror alla har samma förutsättningar eller potential att nå samma resultat, något hon 

kopplar till biologiska faktorer som att individers hjärnor fungerar olika. 

T: men asså grejen e du kanske inte har matematiskt tänkande hjärna men asså det 

finns olika tänkande hjärnor asså olika logiskt lagda hjärnor kan man ju säga å vissa 

har ju matematiska hjärna å de har jättelätt för typ kemi fysik matte och sånt där och 

vissa har typ såhär … mer språkliga 

  

Således menar hon att samma krav inte kan ställas på alla även om de går på samma program 

eller klass. Vidare beskriver en tjej sin uppfattning om kraven och förväntningarna hon har på sig 

själv. 

 

T: så jag tror det är ungefär samma om inte att man känner att det är så hög nivå på 

det så man inte känner att man behöver MVG längre jag vet inte hur svårt fysik B är 

man kanske inte känner att man behöver få MVG i det... samtidigt får man ha 

realistiska krav på sig själv med, asså det finns vissa grejer man inte klarar av. Man 

sänker sina förväntningar lite istället. Eller siktar högre. 
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Enligt den här eleven är det viktigt att kunna justera sina förväntningar så att de blir realistiska. 

Hon relaterar till den eventuella svårigheten i ämnet och att man får känna efter hur ens förmåga 

går att jämföra med den och sätta hanterbara krav utefter det. Det är viktigt att man är medveten 

om att  

3.1.2.2. Krav och förväntningar från hemmet 

Beskrivningskategori 10: Att åtminstone ligga på godkändnivå 

 

Uppfattningen om att godkänd-nivån var tillräcklig i hemmets ögon var ingen allmän 

uppfattning. Dock förekom det från flera elever att familjen inte krävde särskilt mycket av dem 

utan lät dem sköta sitt skolarbete till största del själva. En tjej påtalade att det inte fanns några 

större påtryckningar att prestera, förutom att klara godkänt i ämnena uppfattade inte hon några 

andra påtryckningar från sina föräldrar. 

 

T: det är om man får IG som de[föräldrarna] blir besvikna annars är dom nöjda  

 

Det var tydligt under intervjutillfällena att några utav eleverna inte kände av några krav från 

hemmet utan de ryckte bara på axlarna då ämnet kom upp. En kille beskriver kraven hemifrån på 

följande vis: 

 

K: så atte, men det är liksom inte så att nu måste du få MVG annars är de 

piskrapp[med förställd gubbröst] 

3.1.2.3. Krav och förväntningar från lärare 

Beskrivningskategori 11: Att prestera efter ens möjliga förmåga och kunskap. 

 

En uppfattning som eleverna hade kring de krav och förväntningar som finns från deras lärares 

sida var att det ges mycket utrymme att själv bestämma ambitionsnivån och därefter få stöd av 

lärarna för att nå det betyg som man satt upp. En kille utryckte sig på följande sätt då vi frågade 

om hur de upplever kraven från deras lärare. 
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K: egentligen så har jag har inte upplevt det att någon lärare har någon speciell 

förväntning det är bara det att du själv har jag vill ha ett MVG i den här kursen ja 

men då måste jag kämpa på men lärarna dom säger ju ingenting dom säger ju bara att 

eh om en person inte orkar jobba så försöker dom ju pusha den fram och försöker få 

den att jobba men annars så brukar lärarna veta vilken nivå man ligger på så men jag 

har inte känt att jag har nån liksom förväntning på mig att göra 

 

En annan kille påpekade att lärarna lägger förväntningarna och kraven på individuell nivå då de 

tar till sig elevernas synpunkter och ger råd efter vad eleverna känner att de vill uppnå. Samtidigt 

pushar lärarna dem att arbeta och engagera sig i skolarbetet för att förbättra vissa saker. 

  

K: dom ger ju oss lite såhär individuella vad ska man säga råd om vad just jag 

behöver göra för att uppnå det betyget jag vill ha så även om vi får reda på de 

[betygskriterierna] i början så kanske uppnår ja i engelskan taladelen jättelätt men så 

har jag problem med skriva så får jag liksom då berättar dom ju det för mig så får jag 

extra skrivarhjälp å så så jag vet ju ändå när kursen börjar närma sig slutet liksom att 

vad som förväntas att jag ska ha klarat för att få det betyg jag vill ha.... men det är 

också det som att man kan ju fråga läraren a vilket betyg ligger jag på vad ska jag 

göra för att få detta å då det dom säger det spelar mer roll för mig till exempel än om 

jag sitter där å läser betygskriterierna 

  

Beskrivningskategori 12: Att klara godkändnivån 

 
Vissa elever uppfattade att några av deras lärare hade låga krav och förväntningar på elevernas 

prestationer. En kille uttryckte det på följande vis: 

 

K: ”vissa [lärare] känns ju inte riktigt som [om de] bryr sig om man skriver ett G 

men om man ligger, asså klarar av ett MVG typ”. 
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Bristen på höga förväntningar kan enligt den killen ses som en faktor vilken hämmar viljan att nå 

högre mål. Dock förekommer en viss diskrepans i hur eleverna uppfattar enskilda lärares attityd 

och en annan kille menar snarare att det handlar om skolans förväntning: 

 

K: “kraven från skolan är liksom bara att man ska klara G”. 

 

Den här eleven uppfattade endast att kraven som ställs på honom från skolan förutsätter att han 

klarar kurserna, det vill säga uppnår godkänt betyg i alla kurser. Han uppfattar således inte att 

skolan och lärarna ställer krav på dem att sträva efter att vara bäst eller prestera på topp i de 

bedömningsmoment som förekommer. 

3.2. Sammanfattning av beskrivningskategorierna 
Beskrivningskategorierna 1, 2, 3 ovan rör alla elevernas uppfattade inre krav. I första gruppen 

framhålls hur påtryckningar utifrån anammats av eleven själv som på så vis skapat sig en 

uppfattning att han måste lyckas för att det förväntas av honom. Rydén och Stenström (1994) 

påpekar hur betydande ens ansvarskänsla av självkritik är för hanteringen av de stressituationer 

vi hamnar i. I fallet ovan skulle de egna kraven kunna uppfattas som på gränsen till för mycket då 

upplevelsen att ett misslyckande är otänkbart och tecken på något större problem enligt elevens 

formulering. Beskrivningskategori 2 och 3 behandlar uppfattningen kring betydelsen av att ställa 

höga krav på sig själv inför framtiden och för positiv respons. I dessa fall kan de höga kraven och 

de stressituationer som uppstår ses som av positiv art som Iwarson (2002) nämner. De höga 

kraven är tydliga och uppfattas leda till klara fördelar om de uppnås. Således väljer eleverna att 

pusha sig själva mer för att vid senare tillfälle kunna skörda framgångarna av sitt hårda arbete. 

 

Beskrivningskategori 4 och 5 skiljer sig markant åt och kan kopplas till två av Theorells (1990) 

kravbilder. I ena fallet (beskrivningskategori 4) har det skapas en konkurrens som höjer kraven 

som ställs på både eleven själv och de runt omkring, således skapas en spänd kravbild vars 

hanterbarhet påverkas av elevens egen uppfattning av kontrollutrymme och stöd från 

omgivningen. I beskrivningskategori 5 finns ett större stöd från omgivande klasskamrater och 

kravbilden uppfattas som mycket mer avspänd på grund av detta, samtidigt som eleverna 

uppfattar sig ha utrymme att inte behöva vara lika bra som sina kamrater. 
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Utsagorna i beskrivningskategori 6 visar hur stor betydelse föräldrarnas förväntningar har för 

elever. Putwain et al (2010) pekar på hur familjens påtryckningar är avgörande för känslan av 

”test anxiety” och hur eleven klarar av kraven som ställs på dem. Avgörande är att det finns ett 

stöd som kan mildra den ångest och stress som eleverna upplever i skolan inför betygsavgörande 

moment. 

 
I diskussionerna kring lärarens betydelse och inverkan på elevernas uppfattade krav framkom två 

styrande aspekter som vi valde att dela upp under rubrikerna pedagogisk förmåga och upplägg av 

undervisning. Det framträdde flera olika beskrivningskategorier där eleverna uppfattade att lärare 

med god pedagogisk förmåga och tydlighet mildrar kraven och gör dem tydligare. Både Putwain 

(2010) och Ziedner (1989) pekar på hur stor betydelsen av att tillskansa sig rätt kognitiva verktyg 

är för hur man lyckas hantera stress och ångest vid olika kravsituationer. Här utgör läraren en 

betydande faktor för att tillhandahålla detta för eleverna på olika sätt, till exempel genom att gå 

igenom studieteknik och ge utrymme för återhämtning emellanåt. Dock är det viktigt att ställa 

krav på eleverna något som togs upp av vissa i beskrivningskategorierna, där viss kritik riktades 

mot nivån ibland sattes för lågt. Både Iwarson (2002) och Almén (2007) tar upp vikten av att ha 

någon form av krav eller press på sig för att prestera ordentligt. Man kan koppla elevernas 

uppfattningar till den mänskliga funktionskurvan enligt Iwarson (2002). 

4. Diskussion 
Under följande avsnitt kommer metod och resultat att diskuteras för att ge en klarare bild av hur 

studien genomförts och hur detta kommit att påverka resultatet.  

4.1 Metoddiskussion 
Vi anser att den metod vi valde frambringade mycket relevant data att arbeta med. Eleverna i vår 

studie var väldigt öppna och diskuterade gärna. Vi anser att grupperna vi fick fram var 

dynamiska och alla uttryckte sin åsikt. Styrkan med vår metod är att diskussionerna ledde till att 

eleverna kom in på egna spår vilket fördjupade vår insikt i deras uppfattningar. En svaghet med 
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vår metod var att det förekom vissa mindre bitar som inte gick att urskilja helt i 

ljudupptagningarna. Dock inträffade detta vid väldigt få tillfällen. Vi anser inte att det påverkat 

vårt resultat då dessa bitar endast bestod av cirka två sekunder och berodde på att andra elever 

ville ta över ordet. I de fall vi märkte detta under själva samtalen frågade vi vad eleven sagt och 

fick på så vis klart för oss vad eleven menat. Att avbrott av detta slag förekom berodde på att 

eleverna var angelägna om att få komma till tals. Det problemet hade kunnat undvikas genom att 

avbryta eleverna och be dem upprepa vad de nyss sagt men då vi ansåg att det skulle störa det 

naturliga flödet i intervjun och möjligtvis göra eleverna osäkra vilket kanske kunnat leda till att 

de inte hade yttrat sig lika fritt. Carlström (i red Andersson et al, 2003) tar upp problematiken 

som kan följa med att använda sig av fokusgrupper vid intervjuerna, då risken ökar för mer 

kritiska utlägg. Detta var dock inget vi upplevde bland våra respondenter som snarare var mer 

positiva till sin studiesituation än vi först hade förväntat oss. 

 

Då vår tid till detta arbete varit mycket begränsad har vi fått avgränsa vår undersökning efter 

detta, således har vi fått intervjua en mindre grupp elever vilket medfört att det varit svårt att 

generalisera i ett större perspektiv. Dock anser vi att vår studie gett en djupare förståelse för hur 

gymnasieelever vid främst studieförberedande program kan uppfatta krav och förväntningar på 

deras studier. Tidigare forskning har som sagt varit av en mer kvantitativ art som främst 

fokuserat på hur skolelever upplevelse av stress i skolan och hur de beskriver sitt välbefinnande 

(SOU 2006:77). 

 

Vi valde att använda oss av ett teoretiskt ramverk för att påvisa betydelsen av vår undersökning 

samt för att kunna påvisa betydelsen av elevernas uppfattningar gällande effekter dessa kan ha på 

individen. Således tar vårt arbete inspiration av fenomenografin snarare än att vara en renodlad 

fenomenografisk studie då vi delvis använt oss av teori i sammanställningen av 

beskrivningskategorier.  

4.2 Resultatdiskussion 
Vi anser att vi genom våra gruppintervjuer fick fram många intressanta aspekter gällande vårt 

syfte. Under intervjuerna och i transkriberingen framträdde även flera andra aspekter som vi 

gärna gått in djupare på men som låg utanför studiens syfte och därmed lämnats därhän. Då vår 
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studie vilar på det unika hos individer och deras uppfattningar kan vi inte göra några större 

generaliseringar kring hur gymnasieelever uppfattar de krav som ställs på dem. Det som gör vårt 

resultat intressant är att det ger en inblick i hur ett antal gymnasieelever själva ser på den 

arbetsmiljö de är verksamma i. Som tidigare påtalat har flertalet kvantitativa undersökningar 

redan gjorts inom området. Kvalitativa studier inom området är dock få vilket gör att vår studie 

bringar en djupare insyn i gymnasieelevers uppfattningar gällande sin studiesituation.  

 

Av den information som samlats in under intervjuerna fick vi fram totalt tolv olika 

beskrivningskategorier som representerar lika många uppfattningar kring krav och förväntningar. 

Dessa uppfattningar, (som delades upp i högre och lägre kravnivåer), påverkas i huvudsak av fyra 

olika parter utifrån elevernas utsagor. Dessa fyra bestod av lärare, klasskamrater, föräldrar, samt 

elevernas egna krav på sig. Det var intressant att se att lärarnas krav och förväntningar inte 

uppfattades som varken särskilt närvarande eller betungande, som beskrivningskategorierna 7,8 

samt 11 och 12 visar. I dessa kategorier framkommer uppfattningar som visar på att lärarna tycks 

vara mycket medvetna om vad de bör och kan förvänta sig av eleverna och samtidigt visa på 

tydliga följder av de krav som de ställer på eleverna. Flera elever återkom till hur lärarens 

pedagogiska förmåga och tydlighet i förklaringar och instruktioner, vilka kan ses som 

stödfaktorer. Viktigt i elevernas uppfattningar kring krav och förväntningar var utrymmet som 

gavs dem att påverka sitt skolarbete, vilket främst kopplades till enskilda lärares villighet att låta 

dem lämna in uppgifter när eleverna hade möjlighet eller lust. 

 

Man kan se att vissa elever uppfattar att det inte finns större krav än G från deras lärare eller 

hemmiljö utan det är de själva som sätter själva upp krav efter de mål de har i livet, t.ex. att bli 

läkare, eller utefter vad de uppfattar sina kamrater sträva efter. Att elevernas uppfattningar skiljer 

sig åt går att härleda till hur de beskriver sina hemförhållanden och det går att se en parallell 

mellan uppfattningen att man ska prestera på en hög nivå och en viss press från familjen, både 

uttalad och outtalad. Dock fanns denna uppfattning även hos elever som inte uppfattade denna 

typ av krav hemifrån, i deras fall nämndes jämförelse med kompisar eller egna krav satta efter ett 

framtida mål och som kan ses utgöra grunden för deras uppfattning av krav som ställs på dem.  
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 Beskrivningskategorierna 1, 2, 3 och 9 behandlar uppfattningar kring elevernas krav och 

förväntningar på sig själva. Utav dessa var det främst beskrivningskategori 1 som skiljde markant 

från de andra på så sätt att kraven blivit betungande och begränsande för individen. Det viktiga 

stöd och kontrollutrymme som bland andra Putwain (2010) och Iwarson (2002) framhäver. 

Utifrån elevernas utsagor framkommer en rad uppfattningar som går att likna vid de olika 

kravbilder krav-kontroll-stöd-modellen utgörs av (Karasek 1990). Likt denna modell spänner 

elevernas kravbilder mellan krav som något positivt och givande i ena änden och något negativt 

och destruktivt i den andra. I likhet med krav-kontroll-stöd-modellen visar elevernas utsagor att 

det egna inflytandet kan ha avgörande effekt på hur de uppfattar de krav som ställs på dem, både 

från dem själva och omgivningen. Samtliga elever återkom ofta till betyg när vi diskuterade de 

krav och förväntningar eleverna uppfattade i sin studiesituation. De relaterade oftast sina egna 

höga krav till hur svårt det är att komma in på till exempel läkarutbildningen. Eleverna som 

uppfattade att kraven var höga såg detta främst som positivt och motiverande för prestationen. 

Inom de andra uppfattningarna var detta inte lika tydligt uttryckt, det framkom från någon 

enstaka elev att nivån ibland kunde sättas för lågt vilket gjorde denna elev omotiverad och 

frustrerad 

 

Det visar sig att tjejerna i intervjuerna uppfattar att det är de själva som har satt höga krav på sig 

men ser detta som motiverande. Dock går det att uppfatta att de har svårt för att hantera om de 

inte lyckas leva upp till dem. Killarna i studien uppfattar inte kraven som lika höga och de ställer 

inte heller lika höga krav på sig själva. Till skillnad från tjejerna som uppfattar kraven som höga 

ser killarna på misslyckande som att de förändrar kraven till något de istället kan uppnå. Detta 

går att dra paralleller till de studier som gjorts i hur killar och tjejer upplever skolans krav. BRIS 

utredning visade att tjejer ofta pressar sig själv mer än killar och det är större sannolikhet att 

tjejer mår sämre i prestationssammanhang då de upplever att kraven som ställs på dem är höga 

(skolverket 2010). 

 

Bland vissa elever framträdde en antydan till uppfattningar av kraven som för höga alternativt att 

det fanns en risk att de blir betungande då de ibland kunde känna sig stressade samt uttryckte att 

de fick offra tid till skolarbete om de egentligen inte hade eller ville fördela till det.  

  



 
 

44 

Bland den grupp elever som hade den mest avslappnade relationen till krav uppfattades kraven 

som liggande i enlighet med vad man förmådde prestera och att omgivningen endast utgjorde 

mindre påtryckningar att prestera bättre. Dessa elever uppfattade kraven som anpassade efter dem 

som individer snarare än vilket program de läste eller klassen de tillhörde, de upplevde att lärarna 

spelade en betydande roll i detta och pekade på att möjligheten att rådfråga dem vad de behöver 

göra för att nå ett visst betyg som de satt upp för sig själva var väldigt bra. Under intervjuerna 

framkom dock mer än vad de inledningsvis ville berätta, de inledde ofta med att de trivdes 

jättebra och att de upplevde att de kunde hantera sin studiesituation något som dock förändrades 

något allt eftersom samtalen fortlöpte. I intervjuerna framkom även att tjejerna uppfattade sig ha 

högre krav och förväntningar på sig jämfört med hur killarna beskrev sin situation. Bland tjejerna 

uppfattades de höga kraven som hanterbara eftersom de går att bryta ner till mindre delar under 

utbildningen och när man uppfyller ett krav, (MVG i betyg användes som referenspunkt) 

motiverar det en att sätta samma krav på sig i ett annat ämne.  

 

Betydelsen av klasskamraternas attityd och mål visade sig ha ganska stor betydelse vilket 

framkom i beskrivningskategorierna 4 och 5, vilka visar att kamraternas påverkan kan vara både 

positiv och negativ beroende på om man stöder varandra eller konkurrerar i klassrummet. 

Mentaliteten i klassen kan även bidra till att man höjer kraven på sig själv när man märker vilka 

krav de andra eleverna ställer på sig: det är då här konkurrensens eller stödets inflytande kommer 

in. 

 

Även familjen utgjorde stor påverkan enligt vad som går att utläsa ur uppfattningarna i 

beskrivningskategorierna 6 och 10. Det visar sig att eleverna uppfattar sig ofta ha outtalade krav 

på sig hemifrån att göra bra ifrån sig. I vissa fall finns det outtalat höga krav som eleverna 

uppfattar som pressande och det var sällan det utrycktes något om vilket stöd man fick hemifrån 

för att klara skolarbetet.  

 

Vi anser att de viktigaste beskrivningskategorierna utifrån ett lärarperspektiv är de som rör 

elevernas egna krav och klasskamraternas påverkan då det är dessa man som lärare har möjlighet 

att påverka och kan arbeta med. Även de uppfattningar kring lärarnas krav och förväntningar är 

viktiga att ta till sig, dels genom att bli mer medveten om helhetsbilden kring elevens krav både 
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från sig själv och från omgivningen Det är viktigt att arbeta med klassrumsmiljön för att skapa en 

stöttande klassanda och se till att prata ordentligt med eleverna kring vilka krav de känner sig 

klara av och hur mycket stöd de behöver för att nå upp till sina förväntningar.  Som lärare blir det 

viktigt att ta i beaktning vilka krav som ställs på dem. 

 

Utifrån vad som går att hitta i elevernas utsagor kan man uppfatta att de i huvudsak är nöjda med 

sin studiesituation och ser inte kraven som något större problem då de inte uppfattar att kraven 

från omgivningen, med några få undantag, är för höga i förhållande till deras förmåga något som 

Zeidner (1998) är avgörande för om individer drabbas av ångest eller ej. Utifrån de två faktorer 

som vi beskriver i resultatet går det att se att det finns aspekter som fungerar som mildrande 

kraven som eleverna beskriver, framförallt visar sig att deras lärares arbetsätt har stor betydelse 

och eleverna känner att de har stort stöd i dem och det tas hänsyn till deras välbefinnande. 

Eleverna uppfattade att detta hade betydelse på så vis att lärarna stödde dem och var behjälpliga 

och kom med råd både gällande studierna men även i övriga frågor. Lärarnas omhändertagande 

och hänsynstagande till elevernas välbefinnande påverkade eleverna till att uppfatta kraven 

hanterbara och acceptabla då de såg dem som satta för deras skull och underlättande för framtida 

studier. I de fall där lärarna lyftes fram som negativt inflytande var där frustration vädrades över 

brister i förklarande och förmedlandet av den kunskap som krävs för att klara det arbete som 

eleverna förväntas göra.  

 

Putwain (2010) belyste i sin studie hur omgivningens förväntningar kan bidra till att eleverna 

drabbas av “test anxiety” vilket kan kopplas till krav på att prestera som ställs på eleverna. För de 

intervjuade eleverna och deras studiesituation tycks lärarna utgöra ett gott inflytande vilket kan 

förklara att de uppfattar sig främst motiverade av kraven som ställs.  

 

Till skillnad från den bild som presenteras av de studier som behandlades i inledande kapitel 

vilken förmedlar en negativ bild (bl.a. SOU 2006:77 och Skolverkets utredning från 2010) av 

svenska skolelevers upplevelse av stress och illamående över höga krav tycks detta inte vara 

fallet bland de elever vi intervjuat. Oavsett hur de uppfattar kraven uttrycker de sig främst i 

positiva ordalag vilket kan förklaras av att de upplever en stor möjlighet att påverka och att det 

finns ett stort stöd som mildrar de effekter höga krav och förväntningar kan ha under längre 
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tidsperioder. I ljuset av Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell, verkar de kravbilder som 

eleverna uppfattar som sin verklighet pendla mellan en Passiv, Avspänd och Tänd (Iwarson, 

2002). De flesta elever lyfter fram att de uppfattar att de har utrymme till att kontrollera sin 

situation i viss utsträckning, men i de fall de inte har de uppfattar de situationen som mer 

krävande. 

 

De positiva effekter av en mindre stress som tidigare identifierats (Almén 2007) tycks infinna sig 

bland vissa elever vi intervjuat. De elever som uppfattar höga krav på att prestera nämnde ibland 

en viss stress och press i sin situation.  Eleverna relaterar främst till dem som utgörande en 

motiverande påverkan som delvis gör att de kan koncentrera sig mer på uppgifterna de måste 

göra. Men balansen verkar hårfin och här poängteras möjligheten att ta eget ansvar och stödet 

från omgivningen som avgörande. Det visar sig att elevernas uppfattningar kan vara så pass 

positiva är just för att stödet är stort omkring dem och känslan de har över att kunna kontrollera 

sin situation och på det viset utöva inflytande på de uppfattade kraven  

5. Framtida Forskning 
Den typ av studie som genomförts gör det svårt att dra några större generella slutsatser vilket inte 

heller varit vårt mål med studien. Vi anser att utläsa vissa resultat ur elevernas utsagor som är 

relevanta för lärare att bära med sig i sin planering av undervisning. Nedan presenteras några 

slutsatser vi kunnat dra utifrån vår studie. 

5.1  Lärdomar och framtida forskning 
Under arbetet med denna uppsats och analyserna av gymnasieelevernas utsagor har vi insett att 

det finns utrymme till förbättringar rörande vilka krav man som lärare ställer på eleverna och på 

vilka sätt detta görs. I samband med våra gruppintervjuer angående de krav respondenterna 

uppfattade i deras studiesituation uppkom lite frågor om lärares pedagogiska förmåga och 

omgivningens uppmuntran och stöd som eleverna uppfattade påverkade hur väl de kunde hantera 

de krav som ställdes på dem. 
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I våra intervjuer med eleverna har det framkommit en hel del annan intressant information i 

elevernas utsagor. Vidare forskning skulle kunna inkludera lärarnas uppfattningar av de krav de 

ställer på sina elever och vad lärare tror de har för betydelse. Eftersom våra resultat visar att 

stödet hemifrån och kamratinteraktionen utgör påverkande faktorer på elevernas uppfattningar 

skulle en möjlighet vara att gå djupare in i familjens betydelse för elevernas upplevelse av sin 

studiesituation. Den information vi fått fram visar på skillnader i elevernas uppfattningar och ett 

framtida forskningsämne kan vara att gå än djupare in på vilka faktorer som bidrar till dessa 

skillnader. En djupare analys av eventuella genusskillnader känns som en naturlig fortsättning för 

vidare forskning  

 
Några av de lärdomar som vi anser går att ta med sig från studien är att försöka öka sin 

medvetenhet kring inte bara de egna krav som man ställer i rollen som lärare utan även skapa en 

dialog med eleverna och i viss mån deras målsman i syftet att skapa en mer hanterbar 

studiemiljö. En annan lärdom vi gjort är att hur eleverna uppfattar lärarens pedagogiska förmåga 

är viktigt för huruvida de uppfattar krav som ställs på dem som negativa eller positiva och 

avgörande för hur väl de uppfattar sig kunna hantera dessa.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Att. Rektor samt lärare vid XXXgymnasiet 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad som just nu läser sista terminen och skriver 

examensarbete. Vi har valt att skriva om hur elever vid studieförberedande program upplever sin 

studiesituation. 

Vår undersökning är kvalitativt inriktad och kommer bestå av en rad gruppdiskussioner. 

Intervjufrågorna kommer beröra elevernas syn på krav och prestationer i skolan, samt deras 

psykiska mående i samband med deras studier. Vi mottar gärna hjälp från Er med gruppindelning 

då det är viktigt att få grupper som kan samtala naturligt och vänskapligt. Vi tänker oss en 

tidsåtgång på ca 45 minuter till en timme per samtal.        

Vi vill gärna besöka Er på skolan för att presentera oss och samtala med er om vårt upplägg. 

Att delta är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta och lämna studien. Samtalen med 

eleverna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet kommer endast användas i 

forskningssyfte. 

  

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss! 

Ser fram emot ett trevligt samarbete! 

Kim Haraldsson, xn05kiha@student.hh.se 

Johanna Axelsson, johelm06@student.hh.se 

Handledare: 

kristina.holmberg@hh.se 

lotta.fritzdorf@hh.se 

 

  

  

  

  



 
 

51 

Bilaga 2 
 

Missivbrev till elever 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin och skriver 

examensarbete. Vi kommer att genomföra en studie där vi undersöker hur ni som läser på 

studieförberedande program upplever er situation i skolan. Vi kommer att prata med er i mindre 

grupper. Samtalen kommer att hålla på ca 45 min - 1 timme under er lektionstid. Intervjuerna 

kommer ske under fredagsförmiddagar då ni läser samhällsvetenskap. 

 

Att delta är frivilligt och ni kan när som helst avbryta och lämna studien. Samtalen med er 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas och endast användas i forskningssyfte. 

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss eller våra handledare via e-postadresserna 

nedan. Hör gärna av er om ni är intresserade av att följa vårt arbete eller ta del av den färdiga 

produkten. 

Med Vänliga Hälsningar 

Kim Haraldsson, xn05kiha@student.hh.se 

Johanna Axelsson, johelm06@student.hh.se 

Handledare: 

kristina.holmberg@hh.se 

lotta.fritzdorf@hh.se 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------->8 ---- 

Jag vill gärna delta i undersökningen. 

 

….........................................................................................       …........................ 

Namn          klass 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
Frågor att samtala kring: 

1.  Hur skulle ni beskriva er skolsituation? Har ni mycket eller lite att göra? Vad tycker ni om mängden prov/ 

redovisningar o dyl.? 

2.  Hur uppfattar ni studietakten? Har ni lång tid på er att göra saker/eller många saker under samma period? 

Arbetar ni i ett eller får ni utrymme att varva ner och ladda om inför kommande arbete? 

3.   Upplever ni att det finns krav på er från skolan och lärare som ni möter i er skolvardag?  Är de i så fall för 

höga? För låga? Lagom? 

4.  Vilka förväntningar uppfattar ni att det finns på er i er skolvardag? 

5.  Vad skulle ni beskriva som bra och dåligt med de krav och förväntningar som ni uppfattar ställs på er? 

(Vilka fördelar/nackdelar kan ni se med att ha krav på sig?) 

6.  Har ni själva ställt egna krav på er prestera väl i skolarbetet?  Hur tror ni dessa påverkar er studiesituation? 

7.  Hur viktigt uppfattar ni det är att man får bra betyg på varje enskilt prov eller bedömningsmoment? (Varför 

tycker ni som ni gör?) 

8.   Hur är det när ni har prov och redovisningar? Hur brukar ni känna då? 

9.  Vad känner ni när ni är medvetna om att ni bedöms i olika situationer(t ex skriver prov eller har en muntlig 

presentation m.m.)? 

10.  Hur skulle ni med egna ord beskriva hur ni känner innan, under och efter tidigare nämnda exempel (prov, 

redovisning)? 

11.  Hur uppfattar ni att era lärare bemöter er och ger er feedback på prov eller arbeten? får ni positiv och 

konstruktiv kritik eller uppfattar ni att de fokuserar på det ni gjort sämre eller inte gjort så bra? 

12.  Hur ser du på ditt välbefinnande i skolan (relaterat till studierna) 

13.  Vad anser ni att man kan göra annorlunda? Hur hade ni sett att man ändrat på olika moment/arbetssätt eller 

studietakt? Varför och på vilket sätt? 

  

Probes: 

* Uppmuntra: Hur menar du då? Kan du berätta mer? Intressant, varför känner du så? 

* Utveckling: Om du fick göra om situationen, hur hade du gjort då? Om du hade fått bestämma, hur hade det då 

sett ut? 

* Pauser: Stressa inte med nya frågor. Ta pauser för att ge respondenten tid för eftertanke; det kanske kommer fler 

tankar om ämnet. 

* Klargörande: Du menar alltså att...Om jag förstått dig rätt så anser du... 

* Upprepning: -Det känns som det är för korta pauser mellan lektionerna. 

– Okej, du tycker att pauserna mellan lektionerna är för korta. osv. – På vilket sätt påverkar detta dig tycker du? 


