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Sammanfattning 

Elever idag sätter höga krav på sin prestation och att få goda resultat är något som blivit likt 

en tvångstanke. Stress i skolan och prestationsångest är något som tidigare studier visat på.  

Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelse av stress, prestationsångest och 

betygshets i skolmiljön med främst fokus på skolidrotten.  

Uppsatsen och studien är baserad på kvalitativ forskningsmetod. Datasamlingsmetoden bestod 

av tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Två av grupperna bestod av fyra elever i varje 

grupp, med 50/50 könsfördelning. Den tredje gruppen bestod av fem elever där två var killar 

och resten var tjejer. Under fokusgruppsintervjuerna fick eleverna tolka och reflektera över de 

tre fenomenen stress, prestationsångest och betygshets. De diskuterade och reflekterade även 

över skolidrottens påverkan.  

Elevernas uppfattning av de olika fenomenen speglas till stor del i skolmiljön samt 

skolidrotten. Stressen är till stor del kopplad till betygen. Prestationsångesten går att knyta an 

till stressen men även till betygshetsen och att eleverna har väldigt höga krav på sin egna 

prestation och förmåga. Fenomenen påverkas och existerar även inom skolidrotten. 

Skolidrottens påverkan på fenomenen är positiva och negativa. Eleverna visar tydliga 

samband mellan skolidrotten och de tre fenomenen stress, prestationsångest och betygshets.  

 

Nyckelord: stress, prestationsångest, betygshets, skolidrott 
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Abstract 

 

Pupils today put high demands on their performance and getting good results is something 

that has become like an obsession. Stress in school and performance anxiety is something that 

is often addressed in television, social media and in newspapers. 

The purpose of this study is to examine students' experience of stress, performance anxiety 

and grading in the school environment, with the main focus on school sports. 

The thesis and the study are based on qualitative research method. The data collection method 

consisted of three semi-structured focus group interviews. Two of the groups consisted of four 

pupils in each group, with 50/50 gender distribution. The third group consisted of five 

students where two were boys and the rest were girls. During the focus group interviews, the 

students got to interpret and reflect on the three phenomena of stress, performance anxiety and 

grading. They also discussed and reflected on the influence of school sports. 

The pupils' perception of the various phenomena is largely reflected in the school 

environment and school sport. The stress is largely linked to the grades. The performance 

anxiety can be linked to the stress, but also to the grading rating and that the students have 

very high demands on their own performance and ability. The phenomenon is affected and 

also exists within the school sport. The influence of school sports on the phenomena is 

positive and negative. The pupils show clear links between the school sport and the three 

phenomena of stress, performance anxiety and grading. 

 

Keywords: stress, performance anxiety, grading, school sports 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Stress och prestationsångest är något som många elever verkar uppleva. Detta märktes tydligt 

under tiden som jag jobbade på en ungdomsgård. Ungdomarna som kom dit pratade ofta om att 

de var stressade och att de var rädda för att misslyckas. Som ung upplevde även jag detta, hade 

alldeles för höga krav på mig själv och upplevde även betygshets från de andra i klassen. Jag 

försökte alltid prestera på toppnivå, vilket allt för ofta slutade i tårar när resultaten kom tillbaka 

från prov och andra uppgifter. Nationella proven var de allra värsta resultaten att få tillbaka, jag 

kommer ihåg att mina dåvarande klasskompisar kunde sitta och gråta för att de fick ett B. Nu 

efter många års bearbetande och många misslyckade försök att minska stress och 

prestationsångesten så har jag äntligen lyckats släppa på det, i alla fall till viss del. Men jag kan 

inte låta bli att fundera på om andra elever känner likadant som jag kände då.  

Jag känner även att nu när jag lärt mig att tycka om idrott, träning och hälsa så vill jag ta reda 

på hur eleverna upplever skolämnet Idrott och Hälsa. Idrott och Hälsa är ju ett av de viktigare 

ämnena i skolan, ändå väljer många att inte delta. 

Att ungdomar idag upplever mer stress och prestationsångest är något som tydligt markerar att 

det är ett problem för samhället. Barn och unga ska kunna umgås med sina vänner utan att det 

ska kännas som om tiden kastas bort för att viljan att prestera och uppnå fantastiska resultat tar 

över. Många barn tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och BRIS där de öppnar upp 

sig om detta, trots det så blundar många för problemet eller uppmärksammar inte detta.  

Skolidrott, stress, prestationsångest och betygshets är aktuella ämnen som pratas om i sociala 

medier och på nyheterna väldigt aktivt. Det är även ett aktivt ämne som tas upp i tidigare 

forskning samt avhandlingar.  Jag vill ta reda på om det finns kopplingar mellan dessa ämnen.  

 

1.2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelse av stress, prestationsångest och 

betygshets i skolmiljön med främst fokus på skolidrotten. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur tolkar eleverna fenomenen Stress, Prestationsångest och Betygshets? 

• Hur upplever eleverna skolidrotten? 

• Finns det något samband mellan skolidrotten och de tre fenomenen? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

I detta avsnitt kommer bärande begrepp definieras samt Antonovskys teori kommer förklaras.  

2.1 Stress 

Stress har blivit ett ”modeord” som tolkar och infinner sig i vår vardag, det kan innebära att 

man känner att man inte räcker till, man känner sig oförmögen eller att man inte hinner med. 

Stress har blivit en term som används mer och mer inom den praktiska psykologin samt 

medicinen. Begreppet har blivit mer som en diagnos nu än innan, trots att det egentligen inte 

har en tydlig plats i diagnostiska manualer eller liknande. Stress är ganska komplicerat. Det 

fungerar som en respons på ”fight or flightläget” (Währborg, 2009). 

 

”Stress brukar i vardaglig vetenskaplig forskning definieras som vilket som helst stimulus 

eller påverkan på organismen som resulterar i kroppsliga funktionsförändringar” 

                     (Währborg, s.49 2009)  

Individens upplevelse samt uppfattning om stressfaktorn har en viss påverkan på kvalitet och 

intensitet i den fysiologiska reaktionen på ett väldigt betydelsefullt sätt (Währborg, 2009). 

 

 

2.2 Prestationsångest 

Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, definierar prestationsångest som en rädsla för att 

misslyckas eller att man inte kommer lyckas leva upp till förväntningar oavsett om det är ens 

egna eller andras förväntningar. Prestationsångest räknas inte som en psykiatrisk diagnos, men 

många kan ändå uppleva att de mår psykiatriskt dåligt. En individ som upplever 

prestationsångest kan ofta känna sig rädd för att andra ska granska och bedöma, och att man då 

blir avslöjad med att man inte duger. Det är väldigt sällan prestationsångest är kopplad till den 

riktiga prestationen. Det är en känsla man kan uppleva men det är inte ofta prestationen är 

försämrad och att individen får sämre resultat. Oftast handlar det om hur individen själv 

värderar och upplever sin prestation. En person som upplever prestationsångest fastnar lätt i att 

tänka negativt och har svårt att känna stolthet i det man gör. De ställer ofta höga krav på sig 

själva, många är eller blir perfektionister (BUP, 2015).  
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2.3 Betygshets 

” Ett barn tillbringar mer än 20 000 obligatoriska timmar i skolan under sin uppväxt. I barns 

samtal om skolan är vanliga teman stress och ångest, prestationsångest och oro för betyg” 

(BRIS årsrapport 2019).  

Söker man på ordet betygshets i sin helhet kommer många reportage upp, men ingen har riktigt 

definierat detta begrepp. Ändå finns det väldigt många elever som upplever detta. Oro för betyg, 

föräldrar som menar att det är en katastrof att deras barn har låga betyg och liknande är det som 

finns i många olika debattartiklar, BRIS årsrapport och många inslag på tv. För att förklara detta 

begrepp är det lättast att bryta ner det i betyg och hets. Att hetsa någon innebär att någon på ett 

omoraliskt sätt eller intensivt uppmanar en annan person att utföra en viss uppgift. Betyg 

innebär att skolan utgår från ämnets eller kursens centrala mål eller syften. Varje ämne har även 

kunskapskrav. Det är kunskapskraven som talat om för eleverna vad de behöver kunna för att 

få betyg i ett visst ämne (Skolverket, 2019).  

”Hjärnans förmågor, speciellt de kognitiva, utvecklas succesivt för varje årskurs. När vi 

kommunicerar om betygen tar vi ibland inte hänsyn till detta utan förstärker betygshetsen och 

känslan av ouppnåeliga krav. En del föräldrar hamnar också i denna hets för de tror att barnet 

måste ha ett bra betyg i ett tidigt skede av skolgången, annars är det katastrof” (Frykman, 2019). 

 

2.4 Antonovskys teori 

Enligt Antonovsky utsätts människor ständigt för påfrestningar. Dessa definierar Antonovsky 

som stressorer. Han menar att stressorer kan vara att en individ saknar lämpliga metoder och 

strategier för att kunna hantera olika situationer. Det behöver inte vara att stressorer enbart 

utgörs av de påfrestningar vi möter (Antonovsky, 2005). 

Resistensen till dessa påfrestningar samt krav beror på hur en individ upplever Känslan Av 

SAMmanhang, KASAM. KASAM innebär hur vi upplever vår tillvaro som meningsfull, 

hanterbar och begriplig.  

KASAM beskrivs av tre ”grundstenar” som bygger upp hela teorin: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

Antonovsky definierade dessa ”grundstenar” när han skapade teorin: 

Begriplighet- innebär att känslan av det som händer i världen, alltså yttre och inre stimuli är 

begripligt, ordnat samt går att förutse.  En högre känsla av begriplighet innebär att individens 

förutsättningar är större för att bemöta händelser som ej går att förutse. Individen kan då med 

hjälp av sina förutsättningar förklara och förstå dessa händelser. 
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Hanterbarhet- innebär att de resurser som finns till hand är tillgängliga och kan hjälpa en, när 

man ställs inför påfrestningar.  Resurser kan vara individens egna förmågor men även andra i 

dennes närhet. Till exempel lärare, klasskamrater eller andra man har förtroende till. En hög 

känsla av hanterbarhet innebär att individen inte känner sig som ett offer när denne hamnar i 

vissa situationer eller orättvisor. 

Meningsfullhet- när individen upplever att de utmaningar, problem eller krav som livet kan 

utsätta en individ för, är värda att engagera sig i.   

Denna teorin är fenomenologisk och det innebär att de tre grundstenarna i KASAM är 

människors sätt att uppfatta sig själva samt omvärlden (Egidius, 2019). 

 

2.5 Tidigare forskning 

I Wikers avhandling menar eleverna att skolämnet Idrott och Hälsa är unikt, att de enbart får en 

chans att visa upp sina kunskaper. De upplyser även om att bedömning och betygssättningen 

inom ämnet är ett problem. I andra ämnen har eleverna en möjlighet att gå till speciallärare för 

att få extrahjälp och träning. Denna möjlighet finns inte på samma sätt inom Idrott och Hälsa, 

vilket innebär att de elever som idrottar mer på fritiden eller är aktiv inom föreningsidrotten har 

större förutsättningar till att lyckas. Därför upplever eleverna att det blir en orättvis bedömning 

eftersom vissa har större förutsättningar än andra. Eleverna önskar även att bedömningen av 

Idrott och Hälsa delas upp så de bedöm olika inom de olika ämnena (Wiker, 2017). 

 

Jesper Fritz skrev en doktorsavhandling på Lund Universitet. Där undersökte han skolidrottens 

påverkar på pojkars skolresultat och slutbetyg. Resultaten påvisade att pojkar med extrainsatt 

skolidrott förbättrade skolresultat samt slutbetyget i årskurs nio. I den grupp som hade ökad 

skolidrott minskade även antalet elever som inte klarade behörighetskraven för vidare 

studerande på gymnasienivå. Ökad skolidrott innebär enligt Fritz (2017) forskning att den 

fysiska hälsan förbättrades genom att minska risker för frakturer samt förbättra 

skelettutvecklingen och muskelstyrkan.  Dessutom förbättras skolprestationen. Det innebär att 

det finns ett starkt vetenskapligt underlag som stärker argumenten för att rekommendera den 

dagliga skolidrotten i grundskolan för alla elever (Fritz, 2017) 
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3. METOD 

En kvalitativ metod är mest lämplig för denna forskning eftersom det ger en mer djupgående 

kunskap om hur individer upplever olika fenomen. Kvalitativa metoden vill beskriva och 

förstå hur vi tolkar omvärlden, och lägger inte lika tungt värde i hur många som upplever, om 

det är skillnad mellan olika folkgrupper etc. Den kvalitativa metoden betonar ett synsätt på 

relationen mellan olika teorier samt forskning (Bryman, 2016).    

 

3.1 Design 

Datasamlingsmetoden jag valde var kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna bestod 

av fyra elever i varje grupp med 50/50 könsfördelning. Valet av vilken datasamlingsmetod 

gjordes för att det skulle bli smidigt men även lättare att kunna starta och fortsätta en diskussion. 

Fokusgruppsintervjuer har sina för och nackdelar.  

Fördelar kan vara att interagerandet blir mer naturligt i grupperna, jag som intervjuar kan 

undersöka oväntade ämnen som dyker upp i respondenternas diskussioner. Detta är inte möjligt 

på samma sätt i en strukturerad intervju. Gruppintervjuer anses ofta vara roligare jämfört med 

vanliga intervjuer. Respondenterna får sina röster hörda samt att de kan lära sig något nytt av 

de andra i gruppen.  

Nackdelar kan vara att deltagarna kan känna sig tvingade att känna och tycka som alla andra i 

gruppen. Vilket inte ger pålitliga svar. Det kan även göra att de säger något som kan gå emot 

den egnas värderingar för man vill passa in i gruppen. Vissa deltagare i gruppen kan även få 

mer plats och kanske pratar mer än andra. Eftersom fokusgrupper består av flera som vill få 

rösten hörd kan de prata i mun på varandra vilket gör att analysen av själva inspelningarna kan 

bli svåra att tolka och det kan ta längre tid att transkribera materialet. Det kan även vara att vissa 

grupper flyter på jättebra medan andra grupper får man närstan dra ut orden ur dom. Alltså kan 

gruppdynamiken bli en negativ del.  

Det kan även vara en svårighet med fokusgrupper med att spela in och transkribera materialet. 

Man bör hålla koll på vem som säger vad, vilket kan bli en stor utmaning. Under individuella 

intervjuer är det enklare att be respondenten vänta en stund så man får anteckna men att göra 

detta i en fokusgrupp är inte hållbart (Bryman, 2016) 
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3.2 Urval 

Tanken från börjar var att urvalet skulle bestå av tolv elever med 50/50 könsfördelning.  

Eleverna fick själva ställa upp frivilligt och därefter delades de slumpmässigt in via lottning i 

tre olika fokusgrupper med fyra elever i varje. Där var det också jämnt fördelat av killar och 

tjejer. Dock var det en elev som valde att avstå och två elever som valde att delta senare in i 

studien. Så i slutändan var de 13 elever. Sex killar och sju tjejer. Varför jag valde att ta just 

årskurs 9 är för att de snart ska ut i en helt ny värld och det blir ett spännande perspektiv att se 

hur de ser på de olika fenomenen som betyg, stress och prestationsångest.  

 

3.3 Intervjuguide 

Utifrån forskningsfrågorna skapades en intervjuguide (bilaga 1). Jag valde att konstruera en 

intervjuguide till så kallad halvstrukturerad/semistrukturerad intervju, vilket innebär att det 

fanns frågor att utgå från, men det går även bra att ställa följdfrågor och den är väldigt 

anpassningsbar utefter situationer som uppstår under intervjuns gång. Detta gör att 

intervjuprocessen blir mer flexibel (Bryman, 2016). 

 

3.4 Genomförande 

Efter att intervjuguiden, metod och urval var bestämt åkte jag och hade ett möte med rektorn. 

Vi hade tidigare haft kontakt och han var positivt inställd till studien. När vi hade pratat igenom 

allt fick jag träffa alla elever i årskurs 9 där jag presenterade mig och började förklara studien. 

Efteråt fick de säga till om de var intresserade av att delta, jag skrev upp deras namn och senare 

den kvällen lottades deltagarna slumpmässigt ut till respektive grupper. När det väl var dags att 

intervjua hade salarna bokats och intervjuerna kunde börja. Jag valde att ha en intervju om 

dagen, vilket underlättade då jag kunde sitta och sammanfatta och reflektera under dagen efter 

att intervjun ägt rum. I sammanfattningen antecknades och reflekterades vad som gått bra och 

vad jag kunde tänka mer på inför nästa intervju. Intervjuerna varade mellan 17–32 minuter och 

respondenterna gav riktigt intressanta svar.  

De problem som uppkom längs studiens gång med dessa intervjuer var att jag den första dagen 

hade glömt intervjufrågorna. Tillslut lyckades jag få tag på dem, tre minuter innan intervjun 

skulle börja, via mailen. Ett av de största problemen eller den största utmaningen under 

intervjuerna var att jag och respondenterna känner varandra sen innan. Detta gör det svårt för 

mig att se till att respondenterna försöker vara seriösa, och att grupperna inte glider ifrån ämnet. 

Att vi känner varandra sen innan har även sina fördelar. De kunde respektera att jag inte var 

hos dem för att vara oseriös, så de försökte vara så seriösa det gick. Det är även till en fördel att 
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vi känner varandra sen innan eftersom konversationerna och diskussionerna fick ett mer 

naturligt flyt. De var avslappnade från början och hade lätt för att diskutera frågorna men även 

komma på fler ämnen som kretsade runt frågorna. Under intervjuerna var det inte jättestora 

problem som dök upp utan det var ganska små saker, till exempel att en elev valde att inte delta, 

men det löste sig då två nya ville delta.  

 

3.5 Databearbetning 

Databearbetningen bestod av transkribering. En transkriptionsbaserad databearbetning av 

materialet är en process som är väldigt tidskrävande, men det är även det bästa alternativet för 

att kunna utföra en noggrann analys (Wibeck, 2010). 

Jag valde att kombinera en innehållsanalys med att skriva ner ordagrant det respondenterna 

svarade. Detta på grund av att många svar var ganska enformiga eller att de svarade exakt 

likadant men bytte ut vissa ord, medan andra frågor kunde vara mer utvecklade och de hade 

mer utvecklade synsätt på ämnena.   

Intervjuerna lyssnades av, skrevs ner på papper och matades därefter in på datorn. Det svåraste 

med att transkribera på detta sätt var att respondenterna kunde prata i mun på varandra, vilket 

gjorde att det blev svårt att höra vad de sa vissa gånger. Allt material gick att använda trots 

detta.   

 

3.6 Reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/trovärdighet 

Reliabilitet innebär kvaliteten på mätinstrumentet. I denna studie var mätinstrumentet 

semistrukturerade gruppintervjuer vilket i sin tur medför vissa risker för hur reliabiliteten 

egentligen är. Som tidigare nämnt om semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper så har det 

sina fördelar och nackdelar. Det som gör att reliabiliteten kan ifrågasättas är feltolkning av 

frågor samt svaren. Dessutom är denna studie bara utförd av en person, vilket gör att det inte 

går att diskutera och reflektera samt jämföra innehåll på samma sätt som när flera utför samma 

studie eller undersökning. Detta kan hota reliabiliteten ytterligare. Det är bara en tolkning och 

reflektion av innehållet, vilket gör att feltolkningar kan göra att resultaten ifrågasätts. Men 

reliabiliteten kan stärkas av att intervjuerna har sammanfattats direkt efter intervjutillfället. 

Sammanfattningarna, reflektionerna och inspelningarna av intervjuerna gör att reliabiliteten 

ökar (Wibeck, 2010).  

Validitet innebär giltighet. besvarades det som skulle mätas? Wibeck menar att validiteten kan 

ifrågasättas när man använder sig av gruppintervjuer (Wibeck, 2010). Eftersom grupperna 

slumpmässigt lottades ut kan det göra att deltagarna eventuellt utelämnar viss relevant 
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information. Anledningen till detta kan vara att respondenten undviker att svara på grund av 

gruppdynamiken. Detta kan bero på rädsla, respekt eller grupptryck. Detta var något som 

märktes redan vid besöket med båda klasserna, så redan vid första besöket och vid 

intervjutillfällena meddelades eleverna att det inte finns rätt eller fel. De informerades även om 

att deras diskussioner och att deras röster blir hörda är huvudsyftet med intervjuerna. Som 

tidigare nämnt avsattes tid efter varje intervju till att reflektera och sammanfatta. Där fanns även 

möjligheten att bedöma hur gruppdynamiken var och om alla elever hade möjligheten att föra 

sin talan (Wibeck, 2010).  

Ytterligare en faktor som gör att validitetens kvalitet kan vara att elevernas tillit till 

konfidentialitet var låg. De kanske inte har litat på hur intervjuerna lyssnats av och förvarats. 

Eftersom detta var ganska förutspått, eftersom många väljer att tacka nej när de vet att det spelas 

in, var det en självklarhet att informera ytterligare om detta. När första träffen med eleverna var 

samt innan intervjuerna ägde rum så informerades de att det enbart är jag som har tillgång till 

materialet. Detta klargjordes ytterligare i det informationsbrev som eleverna fick innan 

intervjuerna och de rekommenderades att ta med hem ifall de skulle ändra sig (bilaga 2).  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Det är också viktigt att beakta hur man behandlar respondenterna som deltar i undersökningen.  

När man forskar inom ett ämne där människor involveras bör man utgå från ett etiskt 

förhållningssätt. Ett etiskt förhållningssätt innebär att den som forskar följer de regler som finns 

i de olika forskningsetiska kodexarna. Efter andra världskriget började diskussionerna kring 

forskningsetiken ta fart. Detta ledde till att olika forskningsområden bildade forskningsetiska 

kodex, alltså regler i en samling, som forskare ska ta del av och förhålla sig till. Dessa regler 

klargör hur forskaren /forskarna ska förhålla sig till försökspersonerna för att det ska bli en så 

etisk handling som möjligt. Kodexarna förklarar hur forskaren ska utföra sin studie, vad de bör 

tänka på innan, under och efter genomförandet (Vetenskapsrådet, 2017).  

När denna studie genomfördes så var det många delmoment som ingick i ett etiskt 

förhållningssätt. Innan undersökningen började skulle kontrakt skrivas på för hur och vad som 

skulle undersökas. Detta innehöll frågor och instruktioner för hur vissa material skulle förvaras.  

Innan genomförandet av intervjuerna sammanställdes ett informationsbrev samt en 

samtyckesblankett (bilaga 2 och 3). Därefter skapades intervjuguiden (bilaga 1) och 

intervjuerna genomfördes. Deltagarna blev informerade innan och under genomförandet att de 

hade och har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill och att de inte behöver ge någon specifik 

förklaring eller ursäkt till detta. Intervjuerna spelades in via en telefon som var i flygplansläge 
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under hela inspelningen. Efter intervjuerna var det dags att transkribera. Under transkriberingen 

var telefonen i flygplansläge och hörlurar var tillkopplade till telefonen. Detta för att ingen 

obehörig ska kunna ta del av den information som är i inspelningarna samt att deltagarna förblir 

oidentifierade.  I själva resultatdelen är intervjuerna döpta till ”intervju 1/2/3” och deltagarna 

står som E1- E13. Detta för att ingen ska kunna identifiera deltagarna.  
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4. RESULTAT 

Under studiens gång har fyra huvudämnen diskuterats: stress, prestationsångest och betygshets 

samt skolidrotten. Alla går lite hand i hand med varandra och många av deltagarnas svar platsar 

i fler av dessa kategorier.  

4.1 Stress 

Under alla intervjuerna är stress ett av de större ämnen som eleverna tar upp aktivt i 

diskussionerna. Stressen beror på mycket men oftast när eleverna diskuterar skolbetyg lyfts 

detta upp ännu tydligare.  

 

”E1: Det enda man pratar om är betyg, betyg, betyg..”  (Intervju 1) 

 

 

I intervjuerna märktes det tydligt att betyg var och är ett samtalsämne som tas upp aktivt av 

klasskamrater och lärare. Det är om hur betygen ser ut nu och vilka betyg du ska nå i slutet av 

nian och klasskamraterna vill även aktivt jämföra betyg med varandra.  

 

”E7: Betyg på ett sätt kan ju också göra så många tänker för mycket på det, egentligen så går 

det ju nästan bättre om du inte behöver tänka hela tiden på att det måste gå bra för att du ska 

få bra betyg.”      (Intervju 2) 

 

Det finns tydliga tecken på att eleverna ofta övertänker betygen och att lärarna på skolan gör 

betygen till något heligt. Att betygen utgör hela framtiden är det många som fått höra under 

åren och måstet över att ha bra betyg eller toppbetyg är konstant närvarande. Detta i sin tur 

skapar en stor press på eleverna vilket gör att stressen är fullt påslagen väldigt ofta eller nästan 

jämt. Många elever bär även med sig stressen från skolan hem och kan inte släppa den.  

 

”E8: Nuförtiden så är det sån ångest eftersom man ska va bra på det här, och det här, och det 

här, så det blir en sån stress över det. Men gör dom på rätt sätt så behöver det inte vara stressigt 

och man får det som man förtjänar. Sen är det ju många som favoriseras… ” (Intervju 2) 
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När eleverna diskuterar betyg så märks även att en viss misskommunikation mellan elever och 

lärare kan bli ett problem. Även fast eleverna får bedömningsunderlag och kunskapskrav för 

varje ämne de läser så anser eleverna att de är diffust skrivna. Vissa kunskapskrav är tydligare 

än andra. När eleverna läser kunskapskraven och det står att en elev kan utföra en viss uppgift 

på en god eller godare nivå, tappar eleverna snabbt intresse för att läsa igenom de papper som 

delas ut. 

”E9: Nej men samtidigt så.. vi är ju 15, 16 år. Det är ganska låg ålder o många vet ju inte vad 

dom vill bli. Så det blir mycket.. vad ska du ha ett A till? Så det är fortfarande, vad ska du ha 

allt till sen? Du blir liksom fast och stressad på grund av att du vill ha bra betyg men du vet 

ändå inte vad du behöver eller vad du vill bli.  

E10: Ah men det är väll bättre att du ska ha bra betyg i allt då? 

E9: Jo absolut, men då blir det ju prestationsångest och stress och det här.. Att man VILL ha 

bra betyg för att bygga upp den här grunden.”    

 (Intervju 3)  

 

I denna diskussion mellan två elever i intervju 3 så diskuterar de just detta med betyg ganska 

ingående. Många elever bygger tydligt upp ett måste när det kommer till en stabil grund inför 

gymnasiet. Alla deltagare visar tydliga tecken på oro inför framtiden, mycket stress och 

prestationsångesten kommer hand i hand många gånger när stress är närvarande. Bra slutbetyg 

blir nästintill ett måste när det kommer till nians slutbetyg, att ha dessa höga krav på sig själv 

redan innan gymnasiet, hur kommer deras krav då vara på gymnasiet? 
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4.2 Prestationsångest  

Prestationsångest är något som är tydligt närvarande när stressen kommer. Men även när 

stressen inte är lika påtaglig visas detta måste över att prestera på toppnivå. Ångesten över att 

betyg och prestation i skolan måste vara perfekt. Att passa in, inte göra bort sig och att göra 

läraren stolt på samma gång är en svår balansgång eleverna tar sig an.  

 

”E7: Man får tänka att det går som det går och blir det dåligt så blir det dåligt, så är det bara. 

E8: Ah jag kan inte tänka så istället för jag tycker allt borde gå bra eftersom jag har så stora mål 

i framtiden.”       (Intervju 2) 

Många elever har stora mål inför framtiden. Men att hitta realistiska och säkra mål inför 

framtiden visar sig vara en utmaning. Drömmarna är stora, målsättningarna inför framtiden 

ännu större. För att det inte ska bli en negativ upplevelse med mål och drömmar krävs 

motivation, engagemang och en förmåga att kunna hantera stressiga situationer. Men ibland 

kan prestationsångesten ta över och det kan börja kännas som ett tvång istället för något 

individen vill uppnå.  

 

”E9: Man kanske inte är nöjd med sitt betyg asså så här om man inte får ett A men om man får 

ett C eller D o man vill såhär visa att man kan och så går det inte och då får man komma in i en 

dålig period där man inte mår bra. 

E13: Ah eller om man typ brukar få bra betyg och känner att man måste hålla det uppe och så 

blir man stressad.”      (Intervju 3) 

Några av eleverna nämner att de brukar prestera ganska bra i skolan, men även att de upplever 

att det blir jobbigt när de försöker hålla samma nivå. De är rädda för att prestera sämre. Hur kan 

eleverna dämpa denna rädslan över att prestera sämre eller misslyckas? Finns det något 

elevernas mentorer kan göra för att underlätta pressen för eleverna? Många tankar kom upp 

under intervjuerna, största funderingen är hur hälsoteamet på skolan tacklar problemet med 

elevernas upplevda stress och prestationsångest. 
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”E7: Det borde ju va att man blir bedömd vid varenda lektion och inte bara när vi ska redovisa. 

E5: Prestationsångest: gör om när du får ett B. 

E6: sånt där ger ju prestationsångest vill jag bara tala om då. Att säga att man ska göra om för 

att man får ett B, då är det inte jättekul att sitta där med ett C eller D eller E. så jag tycker man 

ska va tyst om sina betyg och inte fråga andra.  

E7: Jag känner att man liksom inte ska sätta för höga krav för sig själv för då kommer du 

antagligen bli missnöjd om du inte klarar det. Om du sätter ett krav som du verkligen vet att du 

kan klara så kommer du känna dig mer stolt av det, än att du sätter ett mål som du inte kan 

klara,”       (Intervju 2) 

Under intervju 2 diskuterar eleverna kring prestationsångesten som kan uppstå vid 

skolidrotten. Många som enbart deltar när de ska utföra vissa tester eller att de ska redovisa 

får bra betyg, men deltar inte under de andra lektionerna. Som citatet ovan även visar så 

uttrycker E5 sig kring prestationsångest på ett väldigt intressant sätt. Till en början var det lite 

smått skämt över det hela men när de väl började diskutera om vissa elever faktiskt gör 

omprov när de får B i betyg. Det finns elever som sitter och gråter om de får ett B i betyg och 

därefter ber de om att få göra omprov.    
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4.3 Betygshets 

Att jämföra betyg, känna press över att få toppbetyg eller bara ha toppbetyg inför gymnasiet 

kan vara tecken på betygshets. Eleverna upplever att det finns en hel del betygshets, efter 

varje prov de har.  

 

” E8: det blir en väldigt stor hets över vilket betyg man har och vilket betyg man ska nå särskilt 

i slutet av nian. “     (Intervju 2) 

 

Att lärarna är med och trycker på betygshetsen är inte ovanligt, även om de inte menar att trycka 

på så känner eleverna att det blir en hetsning att ha bra betyg. Detta leder till att många känt sig 

orkeslösa.  

 

”E11: När folk ska gå runt och fråga alla vad man fick. 

E9: När man lämnar in ett prov så kollar de svaren och så här… ”jag är förvånad att du inte tog 

den här” till exempel. 

E11: Och så vissa kanske så här… sitter tyst och säger ingenting för dom vill inte, asså säga 

vad man fick i betyg oså hör man vad dom andra fick, och så kanske man känner sig dålig för 

att dom andra fick högre.”      (Intervju 3) 

 

Både lärare och elever sätter en viss betygshets. Många av de som lägger märke till denna hets 

är de som oftast sitter tysta och inte vill berätta vad de fått för betyg. Det märks även tydligt på 

de som har höga krav att det är prestationsångest inblandat i betyghetsen.  

 

”E1- nej, nej. Asså ska man bedöma någon igenom att […] va heter det? 

När vi har redskap om någon kan göra en kullerbytta eller inte. 

E4- eller hur bra man rör sig eller hur mycket man springer 

E1- ah om man inte kan stå på händer så kan man typ inte få ett A, trots att man kanske har A i 

allt annat.”       (Intervju 1) 

 

Även när eleverna har idrott yttras vissa betygshets och en hel del prestationsångest. Det nämns 

aldrig men det märks när eleverna diskuterar detta så får man en klar bild att betygshetsen 

grundar sig i elevernas fysiska förmåga.  Prestationsångesten över att inte kunna göra en 

kullerbytta eller det faktum att man inte kan eller vågar stå på händer, i kombination med 

orimliga betygskrav som gör att betygshets föds.  
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4.4 Skolidrotten 

Skolidrotten är ett ämne där många olika åsikter yttras. Vissa kan se att den praktiska 

lektionen hjälper eleverna att koppla av och få bättre koncentration resten av dagen, samtidigt 

som andra har en helt annan syn på ämnet.  

”E2- Det är ju inte som en vanlig lektion liksom. Sen om det är No eller So så sitter man ju 

fortfarande vid bänken och jobbar och så är det ju inte med idrotten. Man kommer iväg, det är 

bra typ. 

E1- Det skulle va tråkigt att sitta en hel vecka med en bok och en penna”  (Intervju 1) 

 

Som tidigare nämnt visar detta citat på att eleverna inte vill sluta med idrotten, att det är något 

positivt där man får göra något annat än att sitta i en bänk och skriva. Eleverna la stor tyngd i 

detta och de menar att idrotten är viktig, men att vissa delar skulle kunna ändras.  

 

”E7: egentligen skulle det vart bättre om vi haft mer idrott bara för att liksom röra på kroppen, 

man kan slappna av på ett bättre sätt på lektionerna istället. 

E5: det är ju samma, dom har ju bevisat att även med nationella proven. Vi har ju börjat med 

att röra på oss innan nationella proven och det har ju gett ökade resultat. 

E6: jag tycker att man borde ha i början av varje dag, att man har idrott.”  (Intervju 2) 

 

När eleverna själva stolt förklarar att resultaten förbättrats på Nationella proven tack vare fysisk 

aktivitet innan proven, då märks det att idrotten har sin effekt. Detta visar även att eleverna nu 

släppt en del av prestationsångesten när de märkte att det enda de behövde göra för att få ett 

ökat resultat var att röra på sig. När man rör på sig släpper dessutom stressen vilket eleverna 

även pratar om. 

 

”E5: sen kan jag lova att i din klass, E7, att tjejerna inte vill va med för att ni som spelar är så 

bra på det, ni har ju vunnit allt och kommit i final mot lärarna och dom vill inte förstöra.. 

E7: nej men vi liksom.. vi plockar ju ut dom, vi försöker få ut dom men vi kan ju inte stå liksom 

och nästan putta in dom på plan heller. 

E5: nej dom vill ju inte för dom är rädda för att förstöra. 

[…] 

E8: asså där blir det en prestationsångest för tjejerna där killarna tycker dom är mycket bättre, 

då blir dom.. dom vill egentligen va på den nivån men dom är inte det så då vill dom inte va 

med..”       (Intervju 2) 



 

 22 

 

Prestationsångesten kan dock yttra sig på andra nivåer när det kommer till elevernas prestation 

i skolan. Ett stort problem är att tjejerna oftast inte vågar ta plats i vissa lagsporter inför olika 

dagar skolan anordnar, som fotbollscup och innebandycup. Detta visar sig vara för att tjejerna 

inte vill förstöra något för laget för att de ifrågasätter sin egna förmåga.  

 

”E9: det känns som att det är mest fokus på de aktiva, det spelar ingen roll om du är tjej eller 

kille liksom. Men dom aktiva får alltid uppgifter medan dom som sitter där, dom kanske 

försöker få igång dom, men lyssnar de inte ger läraren upp ganska fort. 

E13: jo men de är ju många som typ inte vill va med på idrotten som typ säger att dom är sjuka- 

asså jag brukar inte heller va med men- det är många som säger att dom inte vill va med o sen 

typ att dom är sjuka. O det är sista lektionen på dagen oså ser man dom direkt gå ner till gymmet. 

Asså det är ju typ ursäkter till att inte va med för att idrotten är inte jätterolig.  

E12: asså jag tycker att idrotten nu är så tråkig så jag orkar inte ens byta om.”          (Intervju 3) 

 

Det finns olika sidor och åsikter om idrotten och det faktum att många väljer att inte delta är 

tråkigt. Eftersom eleverna har möjlighet att röra på sig för att bryta av de teoretiska ämnena och 

de långa timmarna i skolbänkarna och att eleverna då väljer att sitta still för att inte göra 

någonting är synd. Eleverna pratar ofta om att vissa ämnen är tråkigare eller att idrotten är 

enformig. Några av eleverna pratar även om att läraren sällan är närvarande och att de sällan 

följer schemat. Samtidigt är stressen över att få bra betyg närvarande och skapar press. Vissa 

menar att det betyget inte är lika viktigt medan andra upplever att ju fler meritpoäng de kan få, 

desto bättre slutpoäng. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Huvudresultaten 

Elevernas syn på dessa olika fenomenen speglas till stor del i skolmiljön samt skolidrotten. 

Stressen är kopplad till betygen till stor del. Prestationsångesten går att koppla till elevernas 

stress, samtidigt som de vill prestera på toppnivå för framtidens skull. Betygshetsen går hand i 

hand med stress och prestationsångest. Att vissa elever konstant vill jämföra sina betyg med 

andra eller att vissa elever sitter med tårar som rullar ned för deras kinder efter att provresultaten 

visade sig ”bara” vara ett B eller C visar på vad mycket press och vad höga krav eleverna sätter 

på sig själva. Detta i sin tur gör att elevernas upplevelse av skolstress ökar. Detta lyfter både 

BUP och BRIS upp och en fundering inför framtiden är ju hur BRIS årsrapporter kommer 

förändras.  

Skolidrottens påverkan på dessa fenomen är både positiva och negativa. Vissa orimliga krav i 

kombinationen med viljan att prestera bra eller den där konstanta rädslan för att misslyckandet 

ska bli totalt. Eleverna visar tydliga tecken på att samband mellan fenomenen stress, 

prestationsånges samt betygshets och skolidrotten finns, även om det inte bara är positiva 

samband. Eleverna menar på att skolidrotten hjälper till att stressa av, att de inte har lika mycket 

i huvudet när de har idrottat. Men sambanden är även negativa. Elevernas prestationsångest 

över att misslyckas i skolan eller på skolidrotten visar på att elevernas press på sig själva är hög. 

Resultaten stämmer även överens med både Wiker´s och Fritz´ tidigare forskning. Eleverna 

upplever orimliga krav på prestation inom idrotten samtidigt som skolidrotten påverkar 

skolresultaten positivt.    

5.2 KASAM 

Denna teori går att knyta an till huvudresultaten. Elevernas syn på tillvaron utöver fenomenen 

visar att de upplever KASAM. De trivs riktigt bra på skolan, det märks tydligt i intervjuerna. 

Man märkte även tydligt i intervjuerna att de kan hantera, förstå och att de upplever att det är 

värt att engagera sig i skolan, trots stress och prestationsångest. Detta för att de ser att det inte 

är långt kvar. Snart slutar de nian, snart går de ur grundskolan. Ett nytt kapitel i deras liv öppnar 

sig med nya utmaningar och nya äventyr. Detta gör att de finner en känsla av sammanhang, för 

de kan hantera och förstå samt att de vågar engagera sig i nya utmaningar som kommer.  
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5.3 ”Prestationsångest, gör om när du får ett B” 

Detta citat som kom upp under intervjuerna visar att det som jag upplevde förr fortfarande är 

närvarande, resultaten visar på att mycket av detta fortfarande finns. Det är även skrämmande 

att några av de elever plus andra elever från klasserna som intervjuats har bett om att få göra 

om nationella proven eller andra prov när de fick B i betyg. Att detta citat om att man ska göra 

om när man får ett B inte bara är sagt som ett skämt, visar på att prestationsångesten är väldigt 

hög. Elever mår psykiskt dåligt, vilket påvisats via BRIS årsrapport, men även genom denna 

studie som speglar den skolmiljö som är just nu, i dagens samhälle. Prestationsångesten och 

skolstressen är konstant närvarande och något måste göras åt detta problem.  

Elever i grundskolan är fortfarande barn. Att de upplever skolmiljön på detta sätt är 

skrämmande, de är fortfarande unga och detta är inte något de borde tänka på. Det ska inte 

kännas som om man slösar bort sin tid för att umgås med sina kompisar, för att de känner sig 

stressade över skolan. Det är inte rätt.  

Denna studie kan ge en liten grund att stå på inför eventuella framtida studier, om inte annat 

ger det en inblick i det verkliga livet och i den verkliga skolmiljön. Efter denna studie väcks 

nya tankar och funderingar. Hur har andra skolor med detta, upplever eleverna dessa fenomen 

på samma sätt? Och är det någon skillnad på hur det ser ut i större orter, finns det ett 

småstadsperspektiv på detta? Hur ser då storstadsperspektivet på samma situation? 

5.4 Metodval 

Metoden som valdes i denna uppsats var en utmaning. Att utföra fokusgruppsintervjuer och att 

sammanställa elevernas svar från intervjuerna var mer tidskrävande än väntat. Det var även 

intensivt med tanke på den korta tiden som uppsatsen skulle utföras på. Fördelarna var att det 

var lätt att utföra intervjuerna eftersom vi kände varandra sen innan, de hade inte svårt för att 

föra diskussioner och deras svar gav ett väldigt intressant och bra resultat.  

Det var även en nackdel att vi kände varandra sen innan eftersom det ifrågasätter reliabilitet 

och validiteten. Det kunde även vara svårt att hålla sig så opersonlig med dem när jag tidigare 

har arbetat som deras ungdomsledare och nu ska prata med dem på ett helt annat sätt än vi är 

vana vid. Tidsbristen var också en av de svårare utmaningarna, eftersom intervjuerna utfördes 

i slutet av maj och arbetet skulle in bara några dagar senare.  

Jag har tagit lärdom av detta val av metod och har insett att detta var den mest lämpliga metoden. 

Metoden gav bra resultat och bekräftar hur elever upplever fenomenen stress, prestationsångest 

och betygshets i skolämnet Idrott och Hälsa.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Börja med att gå igenom: 

-  Informationsbrev om intervjun och GDPR 

- Skriv på samtyckesformulär 

Intervjufrågor: 

1. Hur trivs ni i skolan? 
2. Hur är skolidrotten?  
3. Är betyg i skolan bra eller dåligt? Varför? 
4. Tolka begrepp: Stress, prestationsångest och betygshets. 
5. Upplever ni att det finns betygshets på skolan? Hur yttrar det sig? Är det vissa ämnen 

som är värre betygshets i, vilka?  
6. Påverkar skolidrotten de andra resultaten i skolan? Varför/varför inte? 
7. Är det någon skillnad på hur killar och tjejer behandlas på idrotten? På vilket sätt? 
8. Om man kollar på själva skolämnet Idrott och Hälsa, vad tycker ni om det ämnet? 
9. För och nackdelar med skolidrotten? 
10. Betyg i skolidrotten? 
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Bilaga 2 

 

Förfrågan om att delta i en studie om stress, prestationsångest och betygshets i skolan.  

 

 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever stress, prestationsångest och 

betygshets i skolan med främst fokus på skolidrotten.   

Studien kommer att genomföras på Vargbroskolan i Storfors i form av intervjuer med elever i årskurs 

9. 

 

Studien är ett uppsatsarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Idrottscoachprogrammet 

vid Karlstads Universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under 20/5–22/5 2019.  

 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av stress, prestationsångest samt betygshets i 

skolmiljön med närmre fokus på skolidrotten. Intervjun beräknas ta ca 35–40 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert enligt GDPR och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i form av ett uppsatsarbete. 

 

 När uppsatsarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Karlstads 

Universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsarbetet är 

godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Jag/vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Det ska framgå hur den tillfrågade skall ge 

besked om att de vill delta. 

Ansvariga för studien är Hanna Stange och Gabriella Thorell. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss 

Hanna Stange   Gabriella Thorell 

Student                                                Doktor/PhD  

Hannstan100@student.kau.se gabriella.thorell@stromsholm.com 

070-6940332   070- 4885723 
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Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett  
Samtycke till att delta i studien: Stress, prestationsångest och betygshets i skolmiljön och 

skolidrotten.  

  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

  

  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.   

  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.    

  

  

…………………………………………  

Underskrift  

  

  

…………………………………………

 ……………………………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum   

  

  

Kontaktuppgifter 

Hanna Stange   Gabriella Thorell 

Student                                                Doktor/PhD  

Hannstan100@student.kau.se gabriella.thorell@stromsholm.com 

070-6940332   070- 4885723 

 

 

 


