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Sammanfattning 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur skolelever kan påverkas av prestationskrav 
och hur de kan hantera detta samt om hur eventuella skillnader mellan tjejer och killar kan se 
ut. Barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige har under de senaste åren fått alltmer 
uppmärksamhet i media och samhällsdebatter. En del forskare menar att hälsotillståndet 
bland barn och ungdomar i Sverige idag har försämrats och att det kan vara kopplat till 
samhällets stigande välfärd samt andra samhällsförändringar, vilket kan ha bidragit till 
orealistiska krav på livet och välbefinnandet. Studien har en hermeneutisk ansats. Relevanta 
forskningsartiklar och rapporter analyserades genom tematisk analys. I studien användes 
prestationskrav, stress, hanteringsstrategier, kapabilitet och genus som några teoretiska 
utgångspunkter.  Resultat som framkom i studien visar att prestationskrav ofta finns 
närvarande i skolan och är något som påverkar eleverna i olika utsträckning. Studiens 
slutsatser handlar om att skolan anses vara bättre på att generera stress än vad den är på att ge 
verktyg för att hantera den. Eleverna hanterar kraven på olika sätt som kan ha positiv eller 
negativ utgång. Viktiga faktorer för elevernas hantering av skolgången är inflytande och 
kontroll samt stöd från omgivningen såsom lärare, föräldrar, familj och vänner. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sweden, adolescent, school students, self-reported health, psychosomatic, stress, 
pain, mental health, anxiety, depression, public health, school demands, prestationskrav, skola 
och unga psykisk hälsa. 
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1. Inledning 
Vi som genomförde denna studie har alltid varit intresserade av psykisk ohälsa och hur det 
kan drabba en genom livet. Det är något som vi har diskuterat fram och tillbaka sedan vi 
började utbildningen. Det finns en nyfikenhet hos oss på människor och psykiska ohälsa. En 
nyfikenhet om hur psykisk ohälsa kan uppstå och te sig. I vissa former av psykisk ohälsa 
känns det som att människor sätter krokben för sig själv, bland annat genom hur 
samhällssystemet bedömer och exkluderar människor. Människor skapar problem som 
egentligen inte “finns” och gör livet besvärligare än vad det skulle behöva vara. Till stor del 
beror det nog på den samhällsekonomiska strukturen vi lever i. Samhället gör människor till 
siffror, för att allt ska gå att räkna på, allt ska vara lönsamt och kostnadseffektivt (Aspelin, 
2015).  
 
Den psykiska ohälsan bland unga är något som är ständigt intressant. Det kan vara tufft att 
växa upp och gå igenom utvecklingsstadier där man kan  känna sig vilsen, osäker och ensam. 
Detta samtidigt som man utsätts för påfrestningar i ens försök att sträva framåt. Ett bristande 
självförtroende och en vacklande självkänsla är det nog en del som kan känna igen sig i från 
den perioden i livet. Dessa grundpelare kan vara något som ständigt formas.  
 
Under åren som barn och ungdom befinner man sig inom en annan institution som också 
innebär att man observeras, granskas, mäts, kontrolleras, bedöms, värderas och jämförs 
utifrån vad man presterar. Allt utifrån givna krav och där det råder samma regler för alla 
individer inom systemet. Alla anses kunna uppnå samma mål, åtminstone ha möjligheten till 
det. Individerna ses som en homogen massa där alla i princip ska stöpas i en och samma form 
(Aspelin, 2015). Man ska vara bra på allt. Alla ska prestera under samma premisser och 
förutsättningar, trots att det inte ser ut på det viset i det verkliga livet. Detta är något som kan 
påverka ens självkänsla och självförtroende. 
 
En utgångspunkt som vi hade i studie är att grunden till dagens prestationssamhälle grundas 
redan i skolan. Människor skolas in som elever i att prestationer är väldigt betydelsefulla. Vi 
tänker att skoltiden kan sätta djupa spår i oss människor. Utifrån detta anser vi att skolan är 
intressant att titta närmare på, i och med att den deltar i formandet av oss för att sedan 
påverka oss i viss utsträckning resten av livet. Skolan blir också intressant utifrån dagens 
strömningar och diskurser om huruvida den psykiska ohälsan bland unga människor har ökat 
eller inte och i sådant fall vilken del skolan eventuellt utgör i den problematiken.  
 
Vi önskar Er en trevlig läsning! 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Ungdomshälsa 
Barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige har under de senaste åren fått alltmer 
uppmärksamhet i media, samhällsdebatter, rapporter, böcker och vetenskapliga artiklar. Det 
går att se en ökad frekvens av självrapporterade psykiska problem sedan 80-talet (Petersen et 
al., 2010). Forskning visar att ångest och oro bland unga tjejer och killar ökade omkring 200 
procent mellan åren 1980 och 2006. Mellan dessa år fördubblades antalet ungdomar som 
upplevde nedstämdhet. Vårdtillfällena för ångestattacker bland ungdomar ökade åtta gånger 
om för gruppen tjejer och tre gånger om bland killar (Andersson, 2009). Däremot finns det 
forskning som poängterar att det inte är möjligt att på ett säkert sätt verifiera forskning om 
ökad förekomst av psykisk ohälsa bland svenska barn och ungdomar. Underlaget är ofta för 
bräckligt och motstridigt för att vetenskapligt konstatera en entydig bild av utvecklingen. 
Området är ofullständigt utforskat i Sverige, men all forskning som visar annorlunda bevisar 
dock att det med all anledning är ett område som måste utforskas närmare (Petersen et al., 
2010). 

2.2 Samhällsförändringar 
En del forskare menar att ett försämrat hälsotillstånd bland barn och ungdomar i Sverige kan 
ha koppling till samhällets stigande välfärd och andra samhällsförändringar. Tillsammans 
med denna utveckling har alltmer orealistiska krav på livet och välbefinnandet skapats. Ökat 
motstånd och svårigheter att uppnå samhällets porträtterade mål och drömbilder speglar sig i 
frustration hos barn och ungdomar. Dessa forskare menar att detta inte beror på individen 
utan har istället skapats utifrån det moderna samhällsorienterade synsätt som etablerats de 
senaste två seklen (Lindblad & Lindgren, 2009; Alin-Åkerman & Ramberg, 2008). 
 
I samband med 90-talskrisen i Sverige försvann omkring 300 000 arbetstillfällen, som sedan 
dess inte har kommit tillbaka. Krisen skulle visa sig drabba nästan enbart ungdomar medan 
andra åldersgrupper påverkats endast i begränsad omfattning (SOU 2006:77) Detta har skapat 
mer konkurrens och ökade krav på individen att prestera för att få tillgång till de arbeten som 
finns tillgängliga. Ungdomarna påverkas till en allt längre och mer utdragen ungdomsperiod 
med en frånvaro från arbetsmarknaden (Alin-Åkerman & Ramberg, 2008). 
 
2.3 Skolan 
Skolan har med utvecklingen kommit att få en ökad betydelse. Många arbetssökande 
ungdomar utbildar sig i ökad omfattning. I princip alla ungdomar går gymnasiet, och runt 41 
procent utbildar sig vidare genom högskolan (SOU 2006:77). Skolan är däremot ingen 
fristående verksamhet, utan påverkas i högsta grad av den övriga samhällsutvecklingen. 
Under de senaste 30 åren har skolan som organisation anammat “New public management” 
(NPM) som mall. NPM syftar till att varje offentlig verksamhet ska göras mer effektiv och 
därmed mindre kostsam med ledord såsom: transparens, kvalitetssäkring, tidshantering och 
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rationalisering, vilket i sin tur innebär mer dokumentation och rapportering i samhället. Synen 
på utbildning inom NPM är att den ska vara nyttig, ge ekonomisk avkastning och vara 
användbar för högre ändamål. Fokus hamnar således på kunskapens ekonomiska värde och 
inte på det goda värdet för samhället eller för den enskilde individen. Genom NPM ska 
verksamheterna, och däribland skolan, regleras, övervakas, kontrolleras, bedömas, utvärderas, 
klassificeras, dokumenteras, rankas och jämföras (Aspelin, 2015). Utvecklingen mot ett 
sådant differentierat och individualiserat system kräver dock mer kompetenser, jämfört med 
tidigare och enklare system. Kompetensutveckling är en av skolan huvuduppgift att lära ut. 
Den eventuella ökningen av ungas psykiska ohälsa kan dessvärre vara tecken på att skolans 
insatser för att utveckla dessa kompetenser inte räcker till och att de inte motsvarar kraven 
som denna utveckling skapar (SOU 2006:77). 
 
2.4 Kultursjukdom 
En intressant aspekt på begreppet psykisk hälsa är kulturens påverkan. Karin Johannisson 
(2008) förklarar kultursjukdomar som ett komplext fenomen som samspelar med samtidens 
hotbilder. En sjukdom i ett bestämt tidsrum uppkommer, namnges och sprids i samspel med 
normer, föreställningar och hotbilder inom kulturen. Det är i efterhand tydligt att symtom 
hämtas från en gemensam repertoar och följer vad som porträtteras som aktuellt i samhället. 
Därtill försvinner symtomen när tillståndet inte längre betraktas som en sjukdom, alternativt 
att symtombilden slukas av andra och nyare diagnoser som senare legat till grund för 
framtidens kultursjukdomar. "Kultur" kan liknas med ett mediastyrt val av hotbilder, 
diagnoser, behandlingar, läkemedel etc. I historien går det att konstatera att kulturen hjälper 
till och påverkar spridning av olika slag, däremot nämns det sällan som en huvudsaklig och 
avgörande orsak. Johannisson menar att om individen påverkar sitt eget beteende till den grad 
att hen tar över definitionerna av “ohälsa” riskerar hen att omedvetet ogiltigförklara 
medicinska grunder och vetenskapligt bevisning. Det har funnits olika kultursjukdomar 
genom åren. På 80-talet handlade det om kvicksilverförgiftning, bildskärmsallergi, multipel 
kemisk överkänslighet och “sjukahus”. Alla dessa kopplades senare till yttre faktorer. 
90-talets stora hotbild handlade om diagnoserna kronisk trötthet och kronisk smärta som 
senare kopplades till arbetsmiljön. 2000-talets stora hotbild var utbrändhet, 
utmattningsdepression och liknande. Detta är nu under utveckling och går att koppla till 
nutidens hotbilder, som studerats och diskuterats och som Karin Johannisson (2008) benämns 
vara prestations- och projektkulturen. 
 
Ivan Illich (1976) förklarar att alla kulturer definierar sina egna sjukdomar. Skolan har på 
liknande sätt sin kultur med sina regler, krav, förväntningar, arbetssätt och samspel osv. Barn 
och ungdomar är vår framtid. Det är viktigt att värna om deras hälsa och välmående. En 
vacker dag ska de växa upp och vara de som bestämmer och då är det viktigt att de har 
tillräckligt med resurser. En samhällsutveckling som bevisligen kan leda mot psykisk 
överbelastning är oroväckande.  
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att utifrån den studerade litteraturen undersöka hur skolelever kan 
påverkas av prestationskrav från skolan när prestationskraven blir ett problem. Studien vill 
också undersöka hur skolelever kan hantera prestationskrav från skolan samt hur eventuella 
skillnader mellan tjejer och killar kan se ut. 
  

3. 1 Frågeställningar: 
*Hur beskriver den studerade litteraturen när prestationskrav blir problem och utvecklas till 
psykisk ohälsa? 
 
*Hur kan skolelever påverkas av prestationskrav i skolan enligt den studerade litteraturen? 
  
*Hur kan skolelever hantera prestationskrav från skolan enligt den studerade litteraturen? 
  
*Hur ser eventuella skillnader ut mellan tjejer och killar avseende påverkan och hantering av 
prestationskrav enligt den studerade litteraturen? 
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4. Teoretiska utgångspunkter med centrala begrepp 
I detta avsnitt presenteras en redogörelse över de begrepp som anses centrala för studien och 
för att klargöra vilka teoretiska vinklar som använts.  

4. 1 Prestationskrav 
Aspelin (2015) menar att prestationskrav som finns i skolan kan både ha positiva och negativa 
sidor. De positiva sidorna kan handla om att kraven bidrar till individens utveckling och får 
eleven att drivas framåt. Elever kan förhålla sig till prestationskraven på olika sätt, en del kan 
påverkas av dem i större utsträckning och en del kan påverkas mindre. Prestationskrav kan 
vara till ett problem både för dem som lyckas i skolan och för dem som misslyckas. I 
skolverkets rapport (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?  uppgavs fyra 
faktorer som förklaring till nedgången av elevernas resultat under mitten av 90-talet: 
segregering, decentralisering, differentiering och individualism.  Vidare beskriver Aspelin 
(2015) att lärarna pratar till eleverna som ett kollektiv snarare än individer, än mindre som 
personer. Skolan förmedlar en bild till sina elever om att hela världen är ett enda stort system 
och man blir förädlad bara man presterar sitt yttersta. Eleverna måste utifrån den aspekten 
anpassa sig efter skolsystemets, men även vuxenvärldens förväntningar, där det finns ständiga 
krav på prestationer. Prestationerna i sig handlar om siffror och att man vill göra eleverna 
mätbara genom prov, betyg, omdömen, frånvarorapporter och intelligenstester. Allt ska 
värderas. Aspelin hävdar att skolan är ett minutiöst utformat bedömningssystem.  
 
Aspelin (2015) menar att kraven från NPM-systemet som skolan ingår i slutligen landar på 
eleverna, eftersom de är produkten som skolan producerar. På grund av att människan inom 
ett NPM-system utsätts för ett massivt tryck att prestera. Eleven observeras, granskas, mäts, 
värderas, bedöms och jämförs utifrån vad man presterar. Det skapar en instrumentell syn på 
lärande där elever tvingas lära för skolans skull och inte för livet. Det innebär yttre mål i ett 
led som att klara det stundande provet, få bra betyg, förbereda sig inför vidare studier, göra 
sig konkurrenskraftig inför arbetsmarknaden. Prestationer är på det viset en central del av 
dagens skola samt vad det innebär att vara elev.  
 
Detta system skapar motsättningar och konkurrens, vilket i sig kan leda till en oro för 
individer inom det: Är jag tillräckligt bra? Värderar andra mina prestationer positivt? Står jag 
mig konkurrensmässigt? (Aspelin, 2015). Paradoxalt nog talar man ofta om att “ du ska inte 
lyssna på vad andra säger”. Slutligen hävdar Aspelin att allt ska mätas och kontrolleras. 
Prestationerna blir detsamma som den enskilde individens mätbara kunskaper och resultat. 
Vad blir kvar av kunskapens glädje? 

4. 2 Stress 
Stress är ett stort och omfattande begrepp, det kan ofta misstolkas till att alltid vara något 
negativt men stress är en naturlig del av vår vardag och vi upplever också positiv stress. Det 
är den som får oss att fortsätta framåt. Det är något vi upplever varje dag, fast i olika grader. 
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Stressfyllda tillstånd existerar sällan i ett vakuum, vissa livssituationer eller tillstånd kan 
upplevas som stressiga utifrån ens dåvarande och individuella perception och kognition (Ellis, 
Gordon, Neenan & Palmer, 1998). Förändringar kan t. ex. både vara stressande och 
upphetsande beroende på förändringens karaktär, individens natur och plats i samhället samt 
dess förväntningar. Till och med situationer som dödsfall, skilsmässor och kulturella 
värderingars förändringar kan skapa tillväxt och indirekt skapa ett mer effektivt sätt att leva. 
Det är inte stressen i sig som skapar de negativa effekterna. Det är snarare individens 
upplevelser och hantering som avgör utgången av stressen. Brist på förändring kan också 
skapa stress, t. ex. någon som är uttråkad, någon som misslyckas med att bli befordrad eller 
någon som inte får löneökning (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
När nivån av stress överstiger ens kapacitet att utstå en viss typ av påfrestning kan det 
innebära problem. Det finns bieffekter av att ens stressnivå övertrasseras, det kan leda till 
påverkan på den kognitiva förmågan, sömnsvårigheter, depression, suicidala tankar, ångest, 
panik, aggressivitet, försämrat immunförsvar, ökade nivåer av katekolaminer  och andra 1

störda känslomässiga tillstånd. Det finns tre nyckelbegrepp kring upplevelserna av stress: 
perception (uppfattning), tro (inställning) och ineffektiv hantering eller beteende. Exempel på 
både akut och kronisk stress inkluderar både naturliga och tekniska missöden såsom 
relationer, separationer, olika typer av jobbrelaterad press och stress, misslyckanden, tidiga 
trauman, brist på fritid, generellt trötthetssyndrom, brist på stimulans och rastlöshet. Dessa 
stressfaktorer är vanliga för alla människor (Ellis et al., 1998). 
 
Det finns psykologiska aspekter av stress t. ex. ångest, depressioner, skuld, ilska osv. En 
person som lider av någon av de psykologiska resultaten av stress riskerar att utveckla 
stressrelaterad fysisk sjukdom. Detta blir en stress att hantera i sig, som kan leda till 
somatiska sjukdomar. Konsekvenserna blir att personen känner sig ännu mer stressad och 
handikappad, vilket leder till att risken för att ge upp ökar för individen (Ellis et al., 1998). 
 
Folkman och Lazarus redogör för tre typer av stress kring prestationer:  

1. Att klättra på karriärstegen 
2. Arbetsprestation, uppgifter, framträdande 
3. Organisatoriska strukturer som påverkar hierarkier 

(Lazarus & Folkman, 1984) 
 
Dessa tre typer har bedömts vara överförbara till skolans miljö i denna studie då det kan 
tydliggöra i vilka situationer prestationskraven skapas. Karaseks (1979) “Krav - kontroll - och 
stödmodell” går också att koppla till skolan. I modellen redogörs de tre huvudbegreppen för 
att förklara vad som påverkar känslan av stress. Modellen beskriver de yttre kraven man har i 
förhållande till den kontroll man upplever över sin situation och vilket stöd man kan få. 
 

1 Hormoner som insöndras av binjuremärgen vid psykisk stress och vid låga blodsockernivåer. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katekolamin  

10 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Binjure
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodsocker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katekolamin


 

1. Krav: 
Arbeten kan innehålla deadlines och produktionskrav. Det finns psykologiska krav 
såsom kognitiva, kvalitativa och emotionella. Det som kan kallas för mental 
arbetsbelastning och som handlar om hur mycket kraft det behövs mentalt för att 
utföra en arbetsuppgift. 

2. Kontroll: 
Likställs med handlingsutrymme och det innebär vilken kompetens man har i ett 
arbete och vilka möjligheter man har för att ta beslut. Sammantaget bidrar det till 
kontroll över situationen och kraven. Om det finns t. ex. en otydlighet i 
arbetsuppgifterna eller otillräcklig information kan känslor av bristande kontroll 
uppstå. Känslan av kontroll påverkas när stressen ökar och känslorna av att man håller 
på att förlora kontrollen av en situation skapar stress, på det viset ligger de nära 
varandra. 

3. Socialt stöd: 
Personer som känner att de har ett väl fungerande stöd från t. ex. en chef eller 
arbetskamrater utvecklar mindre stressymptom än andra. Vägledning i arbetet, 
feedback och gemenskap i arbetsgruppen är exempel på bidragande stöd i arbetet. 

4. 3 Hanteringsstrategier 
Hantering sker genom att man ändrar sina tankebanor och beteenden, sitt eget sätt att tolka 
och reagera på det som har hänt eller händer. Det kan också vara att man försöker påverka, 
förändra och anpassa omgivningen. När man lyckas med att hantera ett problem bidrar det 
goda resultatet till individens självtillit, vilket kan ha god inverkan på förmågan att hantera 
problem (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
En hanteringsprocess kan handla om att observationer och uppskattning hänger ihop med vad 
en person faktiskt  gör eller tänker, i kontrast till vad personen vanligtvis  gör, tänker eller 
borde göra, vilket hänger ihop med ens egenskaper. Vad personen faktiskt  tänker eller gör 
granskas inom en specifik kontext. En person har olika strategier beroende på vilken situation 
man ställs inför t. ex. kan en defensiv strategi vara lämplig i vissa situationer och i andra fall 
kan en problemlösande strategi vara mer nödvändig allteftersom individens status på 
omgivande relationer förändras (Folkman & Lazarus, 1984). 

4. 4 Kapabilitetsteorin 
Från början handlade mänsklig utveckling om att investera i utbildning och hälsa samt främja 
ekonomisk tillväxt. Tanken var att detta skulle samla människor för att tillsammans arbeta 
mot att bygga upp kapaciteten för produktiviteten för sina egna privata intressen. Idag är 
syftet med mänsklig utveckling att utvidga möjligheterna för en människa samt möjligheterna 
att genomföra saker. Det handlar om att vara frisk och välnärd, kunnig, att kunna medverka i 
samhällslivet och ha tillgång till resurser för en anständig levnadsnivå. Ytterligare alternativ 
är alla människors lika värde och personlig självrespekt (Fukuda-Parr, 2003). Ett människoliv 
består av olika funktioner om vad man kan vara och vad man kan göra. Det utbud man har av 
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dessa funktioner blir ens resurser och således kapabilitet (Fukuda-Parr, 2011). Variationen av 
mänsklig kapacitet är oändlig och värdet som varje människa tillskriver varje kapacitet kan 
variera från person till person. Utveckling kan utöka människors kapabilitet och därigenom 
öka friheten för människor att leva lyckliga och självständiga liv (Fukuda-Parr, 2003). 

Inom kapabilitetsteorin handlar utveckling om att ta bort hinder för vad en människa kan göra 
i livet. T. ex hinder som att inte kunna läsa/skriva, dålig hälsa, brist på resurser till att kunna 
ta sig för saker, eller brist på civil och politisk frihet samt inflytande. Kapabilitetsteorin anses 
utgöra starten för en mänsklig utvecklingsmetod. Tid och rum utgör en faktor när man ser på 
resurser. En del kapaciteter och resurser får mer uppmärksamhet än andra, men nyttan av 
varje resurs kan variera från olika kulturella sammanhang (Fukuda-Parr, 2003). En individs 
hantering av ett problem bestäms utifrån dess resurser t. ex. hälsa, energi, existentiell tro, 
generell tro på kontroll, åtaganden som har en motiverande effekt som kan underlätta 
hanteringen, problemlösningsförmåga, sociala färdigheter, socialt stöd och materiella resurser 
(Lazarus & Folkman, 1984). Vi menar att hanteringsstrategier och kapabilitet på det viset är 
sammankopplade. 

I artikeln beskrivs ett lands resurser på detta sätt: ‘‘People are the real wealth of a 
nation’’(s.308, Fukuda-Parr, 2003). 

Dagens politik och system kritiseras för att vara alltför upptagna med ekonomisk tillväxt som 
syfte och mål. Det verkliga syftet med att förbättra att individernas liv glöms bort och faller i 
skymundan. Fokus på god hälsa genom utökade möjligheter för individen på flera olika plan 
skulle kunna ge kapabilietsteorin stort inflytande i politiska strategier och prioriteringar 
(Fukuda-Parr, 2011).  

4. 5 Genus 
I perspektivet om genus försöker man sammanföra de sociokulturella förhållandena och de 
egenskaper samt möjligheter som går att relatera med innebörden av att vara kvinna eller 
man. Förhållandena, egenskaperna och möjligheterna är socialt konstruerade och de präntas 
in i människor genom socialiseringsprocessen. De är anpassade efter sitt sammanhang och 
förändringsbara med tiden. Ofta handlar genus om stereotypa bilder av vad det innebär att 
vara kvinna eller man. Könen är ofta konstruerade som varandras motsatser, vilket är en 
förenklad bild av dem. Något som är sprunget ur ett deterministiskt perspektiv där man 
“föds” till ett kön vilket kan ses i kontrast till att våra handlingar skapar vårt kön. I 
könsteorier skapas kön i relationer där de båda könen samspelar och förändras av varandra. 
Könskategorin är inte självständig, den påverkas av andra kategorier såsom klass och etnicitet 
i ett intersektionalistiskt perspektiv. Förhållandet mellan könen konstrueras och förändras 
över tid. Förhållandet formas också i de samhälleliga strukturerna och i de vardagliga 
relationerna mellan kvinnor och män i samhällets alla led (Hydén & Månsson, 2006). 
 
Det finns en hegemonisk syn på manlighet i samhället idag där männen anses vara 
överordnade kvinnorna. Det innebär att kulturella ideal och makt i samhället överensstämmer 
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med varandra. Detta sker genom att männen sitter på viktiga maktpositioner i samhället, t. ex. 
inom näringslivet, regeringen och militären. Hegemoni innebär en slags dominans inom hela 
samhället (Hydén & Månsson, 2006). 
 
5. Metod 
Här presenteras de olika metoder som användes i studien. Olika typer av litteraturstudier 
kommer förklaras lite närmare. Hur datainsamlingen gick till samt urval och avgränsningar 
som vi gjorde. Här redovisas också vilka analysmetoder som användes såsom dataanalys, 
hermeneutik, tematisk analys samt tillförlitlighetsfrågor som reliabilitet, validitet och 
forskningsetiska principer.  

5. 1 Litteraturstudie 
För att kunna besvara studiens syfte och för att få en bred, sanningsenlig, rättvis bild över 
forskningsområdet samt för att lyfta fram vad forskningen säger om prestationskrav i skolan 
valdes en litteraturstudie för ändamålet.  

Enligt Forsberg & Wengström (2016) har en allmän litteraturstudie (scoping review) till syfte 
att överskådligt beskriva ett forskningsfält och motivera till varför det eventuellt behöver 
genomföras en mer fördjupad och heltäckande studie inom samma ämne. Vid val av 
tillvägagångssätt är det viktigt att utgå från studiens syfte för att metoden ska passa studien så 
bra som möjligt. En allmän litteraturstudie är en relevant metod för studentuppsatser eftersom 
den omfattar ett begränsat antal artiklar och studier. Metoden skapar en kvalitativ syntes och 
kan identifiera parametrar och områden för fortsatt forskning.  

5. 2 Urval, avgränsning och datainsamling 
Utifrån syftet att undersöka prestationskrav i den svenska skolan och när det blir ett problem 
valde vi att avgränsa oss i vår sökning. I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Det 
kännetecknas framförallt av att materialet som valdes ut var det material som var tillgängligt 
för forskaren just då, vilket kan påverka överförbarheten i studien (Bryman, 2011). Först 
diskuterade vi fram olika nyckelbegrepp som kännetecknar vårt ämne och syfte och som blev 
våra sökord: Sweden, adolescent, school students, self-reported health, psychosomatic, stress, 
pain, mental health, anxiety, depression, public health, school demands, prestationskrav, 
skola, unga psykisk hälsa, ekonomiska resurser och skolverket. En del sökord kombinerades 
vid sökningen. Därefter valde vi nedanstående urvalskriterier för att avgränsa vår insamling 
och kvalitetssäkra materialet:  

● Publiceringsår 2000-talet och framåt 
- För att studien ska vara modern och tillförlitlig. 

 
● Relevant syfte 
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● Målgrupp: skolelever i Sverige 
- För studiens relevans. 

 
● Vetenskapliga studier som är kvalitetsbedömda (peer reviewed) 

- För kvalitéten, reliabiliteten och validiteten. 
 
● Materialet ska följa de forskningsetiska principerna 

- de forskningsetiska principerna ska vara tillgodosedda:  
Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet, Konfidentialitetskravet. 

 
● Datainsamling ska vara genomförd i skolmiljö  

- för att öka validiteten. 
 

De sökmotorer vi använde oss av var swepub, psycinfo, socindex och google scholar. 
Därefter arbetade vi med att söka artiklar där vi först tittade efter relevanta rubriker, vi  läste 
abstrakten, varpå vi skummade intressanta artiklar för att skapa oss en överblick och sortera 
för att göra ett urval. T. ex gav kombinationen “public health, Sweden, school demands” 18st 
träffar på databasen swepub, utav dessa valdes artikeln “School demands and subjective 
health complaints among Swedish schoolchildren: A multilevel study” (2010). En del artiklar 
hittade vi igenom andra artiklars referenslistor, därefter lästes urvalet av artiklar noggrant och 
anteckningar gjordes, och efter detta sorterades anteckningarna och datamaterialet renskrevs. 

5. 3 Hermeneutisk ansats  
I denna studie användes en hermeneutisk ansats på grund av att vi som författare har egna 
erfarenheter och förförståelse i ämnet samt ett stort personligt intresse för området. 
Hermeneutisk ansats ansågs passa studiens syfte i och med att studien är en djupdykning 
inom en specifik del som ingår i stora och komplexa områden som “psykisk ohälsa bland 
unga” och “skolan”, varför förförståelse och påbyggnad av den förståelsen är fördelaktigt. 
Enligt Westlund (2015) är hermeneutiken en metod som handlar om att tolka, förstå och 
förmedla. Metoden kan liknas vid en spiral där man successivt allteftersom man läser en text 
bygger på sin kunskap och förståelse. Detta gör hermeneutiken väldigt användbar när man vill 
förmedla projekt, upplevelser och föreställningar. 

När man ska förhålla sig hermeneutiskt menar Westlund (2015) att det är viktigt att finna 
frågorna som ställs till läsaren i texten och inte göra som i många andra metoder då forskaren 
ställer frågor till texten. Risken med detta är att frågorna formulerats på förhand vilket kan 
utesluta och osynliggöra viktiga tecken och slutsatser. Datamaterial som motsäger varandra 
måste också behandlas olika, båda sidor måste diskuteras och analyseras för att förhastade 
slutsatser inte ska dras. Det är därför viktigt att omtolka en text allteftersom man läser för att 
inte fastna i förutbestämda spår, då detta kan resultera i analyser och tolkningar som passar 
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fördomar och tidigare utgångspunkter, vilket inte ger en utvecklad och nyvunnen förståelse 
för materialet.  

Forskarens förförståelse är sålunda en viktig del när man förhåller sig hermeneutiskt, då den 
omedvetet kan kategorisera och sätta stämplar på datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015).  

5. 4 Analysmetod 
Utöver hermeneutisk ansats använde vi oss av tematisk analys i analyseringen av 
datamaterialet, för att metoden var relevant för ändamålet. I artiklarna fanns återkommande 
uttryck och åsikter som ledde fram till övergripande teman som är relevanta för 
beskrivningarna för materialet. Tematisk analys är en metod som ofta saknar tydliga ramar för 
hur den ska genomföras. Ett vanligt tillvägagångssätt är sökande efter teman i det material 
man behandlar, dessa funna teman och subteman beskrivs ofta som ett resultat av noggrann 
och reflekterande läsning av en text. Teman skapas av forskarens uppmärksamhet och 
medvetenhet om hur ofta händelser ord och fraser upprepas i texten (Bryman, 2011), vilket 
återkopplar till den hermeneutiska spiralen. Ju oftare något upprepas, desto större är 
möjligheten att det verkligen finns ett bakomliggande tema som kan vara viktigt att lyfta fram 
(Bryman, 2011). Redan under datainsamlingen påbörjades analysen av datamaterialet i och 
med studiens hermeneutiska ansats (Westlund, 2015). Analysen av data blev sedan en slags 
fortsättning i tematisk analys. I resultatanalysen togs det fasta på de teman som fanns i 
resultatet och utifrån dem togs konkreta nyckelord ut för att beskriva kärnan i varje resultat 
för läsaren.  

5. 5 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att transparant redovisa studiens tillvägagångssätt för att hålla en god 
vetenskaplig kvalitet och för att resultaten ska kunna återskapas med samma material. Studien 
ska förhålla sig väl till det material som används, behandla det vetenskapligt korrekt i största 
möjliga mån, utan att skapa egna sanningar och dra förhastade slutsatser (Bryman, 2011). En 
litteraturstudie innefattar subjektiva bedömningar av författaren och att detta är något läsaren 
bör ha i beaktning. Det innebär att om andra forskare skulle analysera samma material skulle 
andra resultat kunna framkomma (Forsberg & Wengström, 2016). Det är möjligt att 
reliabiliteten påverkats genom att denna studie är gjord av manliga författare och inte 
kvinnliga. För att öka reliabiliteten i studien användes inklusionskriterier för artiklarna.  

5. 6 Validitet 
Validitet innebär t. ex att slutsatser i hög grad hänger ihop med resultaten i studien. Det 
innebär att studien undersökt det den verkligen avser att undersöka (Bryman 2011). 
Validering är ingen slutgiltig kvalitetssäkring utan något som genomsyrar hela 
forskningsprocessen med en ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet 
och tillförlitlighet (Kvale, 1997). Inom begreppet validitet talar man om intern validitet och 
extern validitet. Intern validitet handlar om ett orsakssamband mellan två variabler i ett 
resultat är sant eller om det kan någon annan faktor som påverkar. Vidare innebär det att 
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mätverktyget som en studie använt sig av genererar ett trovärdigt svar (Bryman 2011). Valet 
av olika typer av litteratur som t. ex litteratur- kvantitativa- och kvalitativa studier innebar 
variationer i datamaterialet och de valdes utifrån syftet. Det är viktigt att tänka på att studien 
undersöker prestationskrav i skolan och att sådana krav inte automatiskt har negativ effekt på 
alla skolelever. Utifrån syftet har studien endast fokuserat på när prestationskrav kan innebära 
problem för elever. Extern validitet avser hur väl resultaten i en studie går att generalisera till 
målgruppen som helhet (Bryman, 2011). På grund av att studiens urval av artiklar och 
datamaterial inte har varit slumpmässigt framtagna är studiens resultat inte statistiskt 
generaliserbar (Kvale, 1997). Det kan också vara bra att ha i åtanke faktumet att en del av 
datamaterialet utgörs av barn och ungdomars egna ord och en annan del grundas på 
tolkningar av barn och ungdomars åsikter. Detta är en litteraturstudie och därför går det inte 
helt att utesluta våra subjektiva bedömningar och tolkningar. Detta försökte vi beakta när 
datamaterialet analyserades och det var något diskuterades genom hela studien. 
 
5. 7 Forskningsetiska principer 
Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att forskaren har ansvar för att 
informera de personer som berörs i undersökningen om det faktiska syftet med studien och att 
deltagandet är frivilligt samt hur upplägget ser ut. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 
undersökningen själva bestämmer om de vill vara med eller inte, och att det således inte finns 
något tvång att medverka. Nyttjandekravet syftar till att uppgifter som ges till forskaren från 
undersökningens intervjupersoner endast får användas för forskningsändamål och 
konfidentialitetskravet avser att personuppgifter från deltagarna behandlas med högsta 
möjliga konfidentialitet. Vilket betyder att det inte ska kunna utläsas vem som medverkat i 
undersökningen. I studien har dessa forskningsetiska principer indirekt berörts genom 
urvalskriterierna vid datainsamlingen och studien har tagit hänsyn till lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor. 

5. 8 Ansvarsfördelning 
Det delade författarskapet har inneburit många diskussioner och kompromisser något som har 
varit positivt för arbetet och bidragit till att slutprodukten blev enhetlig. Några få avsnitt 
skrevs enskilt. Joel skrev inledning och teoretiska utgångspunkter med centrala begrepp. 
Robin skrev bakgrunden och det mesta av metoddelen. Resterande del av arbetet har 
diskuterats och skrivits tillsammans. De avsnitt som vi skrev enskilt har vi tillsammans 
korrekturläst, diskuterat och utvecklat.  

Robin ansvarar för: sammanfattning, bakgrund, metod, syfte och frågeställningar, analys. 
slutsatser och referenslistan. 

Joel ansvarar för: inledning, teoretiska utgångspunkter med centrala begrepp, 
resultatredovisning, diskussion, epilog och bilagorna. 
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6. Resultatredovisning 
I följande avsnitt presenteras studiens datamaterial genom sju teman som identifierades i 
litteraturen. Under varje tema följer en sammanställning från de olika artiklarna. 

6. 1 Risk för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 
Samhälleliga ideal var en faktor som påverkade ungdomarna till stress (Östberg et al., 2014). 
Flertalet elever påpekar att det är ett prestationssamhälle som vi lever i idag och att det är ett 
samhälle som genererar stress. På grund av att det är uppbyggt av krav på prestationer skapar 
och upprätthåller samhället stressnivån. Media och reklam pekas ut som två faktorer som 
medskapare till stressen. Den stora valfriheten som råder idag ansågs också skapa stress 
genom ambivalensen som kan uppstå inför valmöjligheterna. Det ansågs dock inte vara 
nödvändigt med en förändring, eleverna tyckte att det var upp till var och en att förhålla sig 
till möjligheterna (SOU 2006:77). Skolan har behov av ett ökat barn- och elevperspektiv när 
det kommer till skolans lärandemiljö. Genom att se barn och ungdomar utifrån den 
sociokulturella position de befinner sig i samhället skulle en större förståelse skapas och 
elevernas möjligheter att vara delaktiga öka (Giota, 2002).  
 
En del menar att det kan finnas en fara med att inta ett barnperspektiv på grund av 
generaliseringar och definiera barn som en homogen massa. I ett sådant synsätt minskas 
betydelsen av socialt samspel och kulturella påverkningar. Det innebär också en risk att vuxna 
överför sina eventuella romantiserande bilder av barndomen till dagens barn utan hänsyn till 
social och kulturell kontext. I barnperspektivet är det viktigt att belysa ålder, kön, klass och 
andra faktorer som har en direkt inverkan på barns upplevelser av sitt liv och världen som 
omger dem (Giota, 2002). 
 
Det framkom att både yngre skolelever och äldre studenter uttrycker att allt för mycket eget 
ansvar tillsammans med för lite vägledning upplevs som en källa till stress, vilket i längden 
kan leda till isolering och depression (SOU 2006:77). Dagens elever tilldelas ofta ansvaret att 
själva skaffa sig förståelse och mening med sin skolgång. Eleven måste t. ex. ha ett 
kvalitetsbegrepp som överensstämmer med lärarens. Eleven måste själv förstå innebörden av 
de krav som läraren bedömer utifrån. Under sin skolgång måste eleven se sina prestationer 
från sin aktuella nivå och kunna jämföra dem med den nivå hen skulle vilja befinna sig på 
(Giota, 2006).  
 
Höga nivåer av skolkrav ökar risken för att ungdomarna ska rapportera upplevd ohälsa med 
50 % (Eriksson & Sellström, 2010). I den studerade litteraturen framkom det att höga nivåer 
högt uppställda krav och press från skolan samt högt ansvarstagande för eleven har stor 
betydelse för elevens psykiska hälsa (Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & 
Fjellman-Wiklund, 2012). Därutöver visade det sig att känslor av bristande inflytande i ens 
situation och bristande förmåga att se lösningar på sina problem kan leda till självdevalvering 
och det är något som ökar risken för depression. Det är viktigt med känslor av inflytande och 
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kontroll över sin situation samt rätt typ av stimuli för att individen ska kunna behålla en god 
hälsa (Westling Allodi, 2002).  

6. 2 Skolans baksida 
Skolan framhålls som den främsta stressframkallande faktorn av både tjejer och killar. Läxor 
beskrivs som en orsak till att elevernas fritidsaktiviteter blir lidande och de tycker sig ha 
mindre tid till kompisarna (Östberg, Almquist, Folkesson, Brolin-Låftman, Modin & 
Lindfors, 2014; Wiklund et al., 2012; SOU, 2006:77). Tidigare forskning om elevers 
prestationsbeteende i skolan har handlat om att definiera eller avgränsa mål till en viss 
bedömningsmall som ska definiera elevernas framgång eller misslyckande i skolan. På grund 
av det har man idag begränsade kunskaper om elevernas prestationsbeteende i deras lärande, 
hur eleverna uppskattar och värderar vad de har lärt sig i skolan (Giota, 2006).  
 
Enligt den studerade litteraturen är skolan bättre på att ställa krav och skapa stress än vad den 
är på att ge kunskapen och möjligheten att hantera dem (Wiklund et al., 2012). Vidare bär 
skolan på motstånd och rigiditet vilket innebär att det finns dåligt om utrymme för olikheter 
och flexibilitet. Skolan innesluter och utesluter elever och bestämmer därigenom vad som är 
bra respektive dåligt genom deras bedömningsmallar (Westling Allodi, 2002). 
Elevperspektivet på skolan handlar till grunden om respekten för eleven som person, deras 
människovärde, deras eventuella särskilda behov och de anspråk eleven har i sin roll som 
elev. För att uppfylla det perspektivet krävs det vetskap om varje elevs kompetens och 
egenskaper. Om man möter en elev på hens villkor kan man hitta elevens dimensioner och se 
att de starka sidorna kan kompensera de svaga (Giota, 2002). 
 
En elevs bristande intresse för skolan räcker inte som förklaring till deras studieresultat. Det 
krävs att man lyfter fram elevens perspektiv på skolan och sin skolgång för att skapa goda 
grunder till bedömningarna av deras lärande och kompetenser (Giota, 2006). 
Motivationsstudier hos skolelever är dock komplexa. Elevernas motivation och agerande 
måste studeras i ett “antingen - eller - perspektiv” där komplexiteten hos de olika processerna 
möts. Många metoder som inte är tillräckligt utvecklade misslyckas med detta och det finns 
inte några välutvecklade teorier som sammanför dessa processer under en längre tid. Det 
resulterar i att elevernas tankar, känslor, förmågor, kunskaper, kompetenser, mål, attityder 
och värderingar studeras på ett förenklat sätt. De studeras i princip helt oberoende av varandra 
och ofta utan koppling till elevernas faktiska agerande i skolan (Giota, 2002). Människorna 
inom skolan är det som påverkar eleverna mest, sedan följer miljöer och slutligen objekt. De 
sociala relationerna och omgivningen är således det som är viktigast för ett gynnsamt klimat i 
skolan (Westling Allodi, 2002).  

6. 3 Aspekter av lärarrollens omfattning 
Lärare utgör en viktigt roll i elevernas skolgång i att skapa ett gynnsamt klimat för lärande. 
Enligt den studerade litteraturen är det de som ställer kraven och förväntningarna som ska 
vara realistiska (Eriksson & Sellström, 2010). På skolan bör man utgå ifrån ett barnperspektiv 
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som lärare och förändra den pedagogiska miljön på ett sådant sätt att den passar alla elever. I 
förändringen bör man ta hänsyn till olika elevgruppers sätt att handla i skolan, deras egna 
motivation i skolan och deras inställning till utveckling (Giota, 2002). Kunskapsnivåerna kan 
därför skilja sig från olika skolklasser och skolnivåer. Enligt en statlig utredning ansåg 
eleverna att lärarna var dåliga pedagoger som hade brister i socialt och emotionellt stöd. En 
del elever menade att de kände sig osynliga och att de inte fick den hjälp som de var i behov 
av (SOU 2006:77).  
 
Det är viktigt att lärare har kännedom om vilka konsekvenser deras bedömningar kan få för 
eleven i skolan och i samhället. De bör vara medvetna om vad som kan gå fel och vilka 
begränsningar som finns i bedömningsinstrumenten. Lärare måste ha en uppfattning om vilka 
kunskapskvaliteér och kvantitativa nivåer som är relevanta för en viss uppgift för att kunna 
bedöma elevernas arbete och ge konstruktiv feedback. Otydliga kriterier lämnar utrymme för 
lärarens personliga intressen och värderingar av elevens personlighet (Giota, 2006). En bra 
lärare är inspirerande, har förmågan att skapa intresse, är ett stöd när saker blir svårt och 
utnyttjar aldrig sin maktposition samtidigt som en bra lärare aldrig gömmer sig från sitt 
ledarskap. En bra lärare måste kunna stimulera till en god stämning i klassrummet. 
Lärarrollen är svår och komplex (Westling Allodi, 2002). 

6. 4 Elevernas olika sätt att hantera krav 
En del av strategierna som eleverna använde sig av enligt den studerande litteraturen var t. ex. 
uttrycka känslor, undvika frågan genom att söka distraktion, försöka stå ut, söka stöd från 
andra människor, avslappning, motion och att resonera med sig själv för att lösa problemet 
(SOU 2006:77). En del yngre elever tyckte att skolan var tråkig och att det exempelvis var 
svårt att läsa. De tyckte bättre om spela fotboll och kom därför försent till lektionerna. Det är 
en dysfunktionell strategi men likväl en strategi att undvika att stressen upplevs negativ 
(Westling Allodi, 2002). Andra destruktiva strategier var att eleverna kan ge upp sin egen 
motivation i skolan för att skydda sin självkänsla, de går in för ett självdestruktivt lärande 
såsom att inte läsa inför prov eller göra sina läxor. Deras misslyckande förklaras då av dem 
själva med att de ändå inte hade läst på (Giota, 2002). Det är viktigt att kunna balansera krav, 
kontroll och stöd från omgivning för att bibehålla sin hälsa (Wiklund et al., 2012). Elever som 
strävar efter en blandning av både kort- och långsiktiga mål tenderar prestera bättre i skolan 
jämfört med elever som endast har långsiktiga mål. Det fanns ett samband mellan att sätta mål 
och höga prestationer (Giota, 2006).  

6. 5 Skillnader mellan killar och tjejer 
Tjejer tenderar att uppleva och påverkas i större utsträckning av höga krav från skolan än vad 
killar gör (Eriksson & Sellström, 2010; Östberg et al., 2014). 63 procent av tjejerna och 38 
procent av killarna upplever krav och press från skolan (Wiklund et al., 2012).  
Killar tenderar att få mer uppmärksamhet än tjejer, mer utmanande frågor, mer stöd såväl som 
kritik och även mer uppskattning för vad de gör. Trots att tjejer med hänsyn till detta besitter 
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en mer underordnad roll i klassrummet lär de sig mer och producerar bättre resultat sett till 
betyg än vad killar gör (Giota, 2006).  
 
Därtill framgår det att attityden till skolan är en vanligt förekommande skillnad mellan tjejer 
och killar. Tjejer tenderar att uppleva oro över framtiden i större skala än vad killar gör, vilket 
skapar större ambitioner och ökade krav på att prestera bra. Individuell prestation upplevs av 
tjejer, till skillnad från killar, som en direkt nödvändighet för att klara sig i samhället. Det 
fanns kopplingar hos tjejerna mellan prestationer, personligt värde och identitet, rädslan för 
misslyckande och skam i samband med svaghet och sjukdom. Tjejerna verkade i högre grad 
ha en prestationsbaserad självkänsla, vilket gör prestationerna i skolan till en del av deras 
identitet. Tjejer försöker hantera kraven och problemen genom att arbeta hårt, snabbt och göra 
flera saker samtidigt. Tjejer upplever även mer förväntningar från sina klasskamrater och från 
sina föräldrar jämfört med killar (Östberg et al., 2014).  
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7. Analys 
I detta avsnitt redovisas studiens datamaterial och den analys vi gjorde av dessa genom olika 
synteser. Under detta arbete använde vi relevanta teoretiska utgångspunkter för att förklara 
och analysera datamaterialet. 

7. 1 Psykisk ohälsa till följd av höga krav och bristande stöd 
Studien syftar delvis till att undersöka hur skolelever kan påverkas av prestationskrav från 
skolan när prestationskraven blir ett problem. I datamaterialet hittades temat “psykisk ohälsa” 
som behandlade olika aspekter inom området. T. ex. skolkrav, ohälsa, skolkrav, press, 
ansvarstagande, bristande inflytande, bristande förmåga att se lösningar, rätt typ av stimuli, 
självdevalvering, depression och kontroll. Dessa centrala teman inom “Psykisk ohälsa” går att 
koppla till Karaseks (1979) “Krav - kontroll - och stödmodell”. Karasek förklarade modellen 
utifrån arbetsplatser men den upplevs vara överförbar till skolans miljö. Skolan har liknande 
krav som Karaseks modell redogör för med deadlines och produktionskrav. Det kan finnas 
krav på eleverna att ständigt prestera, hålla sig inom tidsramar, vara organiserad och 
disciplinerad. Det går att härleda till modellens benämning om mental arbetsbelastning och 
det handlar om hur mycket energi som behövs för att genomföra en uppgift. På samma sätt 
påverkas elevens skolgång av kontroll precis som i modellen genom att en del uppgifter som 
lärare delar ut kan upplevas som otydliga samtidigt som det finns bedömningskriterier och 
regelverk som i sin tur kan upplevas diffusa. Det kan påverka elevens känsla av kontroll 
eftersom att eleven får svårt att förstå vad läraren kräver och vad som anses vara tillräckligt. 
Slutligen passar även modellens teori om socialt stöd in på elevernas vardag i skolan. Elever 
som inte känner stöd från lärare, föräldrar eller vänner tenderar att känna mer stress än andra 
som känner att de får vägledning i sitt arbete. Det är viktigt att känna en gemenskap i sin klass 
och att man som elev får feedback.  

7. 2 Anpassning efter skolans krav 
I temat “Eleven ansvar” var återkommande begrepp aktuella: mycket eget ansvar, lite 
vägledning, ansvar för sin egen förståelse och mening med sin skolgång, förståelse på krav 
och kvalitetsbegrepp, förståelse för vilken kunskapsnivå man befinner sig på och vad som 
krävs för att nå nästa nivå. Krav i sig kan finnas mellan människor som ingår i en 
samhällsstruktur som t. ex. arbete, familj, vänner och skola. Kraven utformas genom hot om 
bestraffningar som t. ex. utfrysning, utegångsförbud, ingen löneökning, degradering eller 
dåligt betyg. Krav kan därför innebära ett starkt tryck på individen och anpassning efter 
kraven kan krävas för att kunna leva i en bekväm, trevlig och stimulerande omgivande miljö 
(Lazarus, 1966).  
 
Denna studie fokuserar på när prestationskrav i skolan blir till problem för personen i rollen 
som elev. Det innebär inte att prestationskrav i sig är dåligt för skolelever, men för en del 
elever kan det bli till problem. Det innebär inte heller att det är omöjligt att påverkas negativt 
av prestationskraven trots att man lever upp till dem. Givetvis finns det också de elever som 
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drabbas indirekt av prestationskravens negativa effekter och tar till dysfunktionella metoder 
för att undvika dessa krav såsom skolk och upplever bristande motivation. I skolan där krav 
och omständigheter inte går att påverka kan anpassning vara den enda möjligheten att 
utveckla en god hälsa. Brattberg (2008) menar att ny kunskap och nya erfarenheter påverkar 
och förändrar ens tankar och beteenden när man försöker anpassa sig. När det krävs mer 
anpassning än vad individen klarar av ökar risken för sammanbrott. Lazarus (1966) förklarar 
att anpassning kan ske genom exempelvis ackommodation. Det innebär att ena kravet 
underordnas det andra för att åtminstone ett krav ska kunna tillfredsställas på bästa sätt. När 
man t. ex. underordnar sig de sociala kraven på bekostnad av sina egna önskemål. Detta är 
något som kan vara farligt i större utsträckningar som i t. ex. politik. 
 
För att få ett perspektiv på problemet använde vi oss av kapabilitetsteorin. Enligt Fukuda-Parr 
(2003) handlar teorin om att ta bort hinder för vad en människa kan göra i livet. Ett hinder 
kan vara bristen på resurser till att kunna ta sig för saker, brist på kontroll eller inflytande . 
Lazarus och Folkman (1984) menar att kontroll och förutsägbarhet följer varandra åt. Det är 
viktigt att kunna förutsäga den negativa stimulansen och samtidigt kunna kontrollera den. 
Man kan inte kontrollera en situation som inte är förutsägbar, det kan dock finnas 
förutsägbarhet utan kontroll. När man går från något som är förutsägbart till något som är 
oförutsägbart kan det vara stressande och resultera i ambivalenta tillstånd där inga 
förväntningar kränks.  

7. 3 Skolans prestationskrav 
Hur elever kan påverkas av prestationskraven från skolan var ett av syftena med denna studie. 
Under temat “Skolan” från den studerade litteraturen uppgavs skolan som stressframkallande 
och fritidsberövande. Skolan skapar ett prestationsbeteende och använder bedömningsmallar 
för att bedöma prestationerna. Skolan har begränsade kunskaper om prestationsbeteendet och 
om hur eleverna uppskattar och värderar sin prestation samt kunskap. Enligt Fukuda-Parr 
(2003) handlar teorin om kapabilitet om att skapa möjligheter för en individ att känna sig fri 
till att ta sig för saker, därmed motverka känslor av stagnation och att känna sig kontrollerad. 
Genom att ge en individen rätt verktyg bygger man förutsättningar för individen att själv 
kunna påverka sin hälsa och kunna medverka i samhällslivet.  
 
Enligt Hobfoll (2011) har man i studier sett att anställda som har högt engagemang samt en 
möjlighet att ta avstånd från sitt arbete på fritiden och "ladda batterierna" kände i större 
utsträckning än övriga mer positiva känslomässiga tillstånd. Många elever talade om skolan 
som fritidsberövande och framför allt pga att läxor skapar mindre tid över till t. ex. kompisar. 
Detta kan förklaras genom att skolan kan ha en förmåga att “hänga över” eleverna och det kan 
ständigt finnas med i bakhuvudet hos dem. Det kan vara väldigt stressande om det framförallt 
finns ett stort fokus hos eleven på att prestera eller om ens identitet samt självkänsla är byggd 
på prestationer. Det kan då bli svårt att slappna av och koppla bort skolan.  
 
Persson (2014) menar att det finns ett problem med att skolan utvecklas och följer samma 

22 



 

spår som samhället. Han menar att dagens skola fokuserar mer på att utbilda än att förmedla 
kunskap. Persson särskiljer därmed utbildning från kunskap, och menar att utbildning 
betecknar att “en person svarar upp mot förväntningar ställda eller förmedlade av en 
institution som äger rättigheter att utfärda examina”(s106), och kunskap handlar om “en 
individs medvetenhet om den egna existensen och dess betingelser”(s106). Persson menar att 
skolan sakta men säkert bytt fokus till att i större grad vara nyttig för högre utbildningar, 
arbetsliv och arbetsmarknad. Barn och ungdomar blir i sin tur påverkade till att koppla 
samman skolan med framtiden, vilket skapar en upplevelse av att vara beroende av 
utbildning. Detta innebär enligt Persson att bra prestationer har utvecklats till ett upplevt 
tvång och har  en stark koppling till hur individens framtid kommer att forma sig. 
 
Lazarus och Folkman (1984) menar att människan idag lever i nät av flera olika mänskliga 
relationer, allt från intima familjära relationer till större sociala relationer. Få av oss vet hur de 
sociala reglerna delvis styr och påverkar relationerna. Reglerna fungerar som bromsar på oss, 
precis som kraven från den naturliga omgivningen också gör. Människor följer komplexa 
regler i t. ex. trafiken, socialt accepterat beteende bland andra människor och i formella 
miljöer som t. ex. skolor. Detta går att tolka som att sociala regler inom skolan innefattar krav 
på prestation. Det krävs ständigt att eleven tar in ny information och tillskriver sig 
informationen. Slutligen ska eleven kunna redovisa att det finns förståelse för den nya 
kunskapen. Detta är något som sker dagligen och kan vara en möjlig förklaring till varför 
skolans anses som den främsta stressframkallande faktorn av eleverna.  

7. 4 Lärares engagemang och stöd 
Under ämnet “Lärare” poängterades i den studerade litteraturen det viktiga med rollen, 
barnperspektivet, olika elevgrupper, kunskapsnivåer, dåliga pedagoger, brister i socialt och 
emotionellt stöd, begränsningar i bedömningsinstrumenten, känslor av att vara osynlig hos 
eleverna och vad en bra lärare är. Hobfoll (2011) beskriver att i en hanteringsprocess spelar 
omgivningen en viktigt roll för att individer ska kunna vara engagerade i något som man har 
tagit sig an. Det blir särskilt viktigt om individen har bristande resurser och förutsättningar att 
klara av det på egen hand. En omgivande miljö som är bra på att uppmuntra och stötta 
individen är viktig för att denne ska utveckla och underhålla sitt engagemang.  
 
Miljöer som upplevs som stödjande beskriver meningsfulla mål, lär ut kunskapen om vilka 
verktyg som behövs för att lösa problemen och ger på det viset individen resurser. En 
stödjande miljö ger också vägledning om hur man kan engagera sig framgångsrikt och hjälper 
individer att känna delaktighet i möjligheterna till framgång och social tillfredsställelse. 
Organisationer som förser sina medlemmar ordentligt med resurser kommer också mer 
sannolikt ha en högre nivå av individuellt och gemensamt engagemang. I miljöer som sätter 
stora krav på prestationer måste ledningen tillhandahålla ett större stöd än vad individen själv 
och dennes familj är kapabla till. Det har visat sig att lärare som har stora resurser är mer 
engagerade oberoende av hur väl eleverna sköter sig. De lärare som hade lite resurser 
upplevde endast engagemang om eleverna betedde sig väl (Hobfoll, 2011).  
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Vilket återigen går att koppla till kapabilitetsteorin där man poängterar vikten av att ta bort 
hinder för sin utveckling såsom bristen på resurser (Fukuda-Parr, 2003).  

7. 5 Prestationssamhället 
I temat “Samhälle” hittades följande områden: samhälleliga ideal, media och reklam, 
valfriheten, samhället skapar och upprätthåller stressnivån och prestationssamhälle. Lazarus 
och Folkman (1984) menar att den biologiska processen är långsam jämfört med samhälleliga 
förändringar genom historien, eftersom människor har förändrats väldigt lite under de senaste 
20 - 30 000 åren medan samhället har förnyats flera gånger om. De barn som då föddes i en 
grotta är i stort sett samma barn som föds idag, skillnaden är valmöjligheterna. Dagens barn 
kan växa upp och bli nästan vad de vill, medan dåtidens barn endast kunde bli samlare eller 
jägare. Alla barn genom historien har haft ungefär samma potential men inte samma 
möjligheter. Berger och Luckmann (1966) har tydliggjort att människor inte endast är 
individer födda in i ett socialt system utan de påverkar själva systemet och skapar de sociala 
förändringarna. 
 
Enligt statens offentliga utredning (SOU 2006:77) ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - 
Analyser och förslag till åtgärder” har den ökande individualiseringen inom det moderna 
samhället lett till att människors förväntningar har ökat snabbare än deras möjligheter. 
Människors levnadsvillkor har förbättrats men deras förväntningar har utvecklats till och med 
snabbare. Trots att levnadsvillkoren faktiskt har blivit bättre upplever människor ännu större 
känslor av brist. Det finns en risk för ökad psykisk ohälsa inom individualiserade och 
sekulariserade samhällen. Organisationer har t. ex. blivit plattare och det är inte längre lika 
tydligt om vad som får en individ att befordras eller klättra på karriärstegen. Dessa 
förändringar har medfört en större osäkerhet för den anställde om vad som faktiskt gäller. 
 
Husén (1980) resonerar att det inom prestationssamhället finns en kvalifikationshierarki i 
arbetslivet. I den bestäms en individs plats genom ens utbildningsnivå och utbildningen i sig 
har setts som en förberedelse för vilken nivå man når i hierarkin. Det finns tendenser till 
överutbildning och att man helt enkelt blir överkvalificerad för sitt arbete. Arbetslivet har höjt 
de formella kraven och på det viset uteslutit de lägre utbildade. Formella meriter har ökat i 
samma takt som insikterna kring värdet av meriterna för individers arbetssökande. Husén 
menar att det skapar en otrevlig baksida för ungdomar som misslyckas inom 
utbildningssystemet. På grund av att ens chanser inom arbetslivet till stor del grundar sig på 
ens utbildningsmeriter har bieffekten inneburit att människor blir överkvalificerade för sina 
tjänster. Grundutbildade universitetsstudenter tar t. ex. arbeten som tidigare tillhörde folk med 
gymnasial utbildning och dessa tar i sin tur över de arbeten som de som endast har en 
grundskoleutbildning.  

7. 6 Hanteringsstrategier  
Studien hade bl a till syfte att redogöra för hur elever kan hantera prestationskrav enligt den 
studerade litteraturen. I temat “Hanteringsstrategier” i resultatet fann vi olika typer av 
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strategier som användes av eleverna, bland annat att uttrycka känslor, söka distraktion, 
försöka stå ut, söka stöd, avslappning, motion, resonera med sig själv och sätta upp mål. Det 
fanns också mer destruktiva strategier som att komma sent till lektionerna och inte plugga till 
prov. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att när en situation ska hanteras kan känslorna 
variera utifrån hur händelsen utvecklar sig och vad resultatet av händelsen blir. Det skapar 
reflektioner och bedömningar om hur väl ens mål har uppnåtts och hur nöjd personen är med 
sin prestation. Ens moral påverkas långsiktigt beroende på i vilken grad man bedömer en 
situationen som utmanande.  

7. 7 Skillnader mellan könen 
Ett syfte med studien var att undersöka för om det fanns några eventuella skillnader mellan 
tjejer och killar i hur de påverkas av och hanterar prestationskrav. Enligt den studerade 
litteraturen fanns det skillnader i upplevelserna av krav, prestationsresultat, oro, 
prestationsbaserad självkänsla och hanteringsstrategier. Enligt Jalmert (2007) finns det två 
förslag på förklaring till dessa skillnader. Det första innebär att skolan och utbildning ses som 
feminiserande och den andra förklaringen menar att skillnaderna är en konsekvens av den 
rådande könsmaktsordningen. I de fall skolan ses som feminiserande anses utbildningens 
pedagogik blivit utformad efter flickor och passar dem därför bättre. En tolkning av flickornas 
framgång ska enligt denna förklaring bero på att deras intressen gynnas och pojkarnas 
intressen missgynnas. Under den perioden när pojkar presterade bäst i skolan upplevdes det 
som ett normaltillstånd utifrån könsmaktsordningen där mannen är norm. Nu när kvinnorna 
presterar bättre anses det som “onaturligt” och orättvist. Jalmert anser vidare att skolvärlden 
inte har blivit feminiserad utan det är den gamla könsmaktsordningen som fortfarande är 
aktuell, något som i sig marginaliserar gruppen pojkar. Det finns därför en oro kring att 
pojkar ska bli förlorare i tävlingen om kvalifikationer och lukrativa arbeten. Jalmert menar att 
det är pojkar som inte vill anpassa sig till det “nya samhället”. Flickor tar däremot för sig på 
ett annat sätt och försöker sträva uppåt. Detta utifrån att de som är underordnade är de som 
först lägger märke till underordningen och kommer därför att vara de första som vill förändra 
den.  
 
I Utbildningsdepartementets  rapport (2004) om könsskillnader i skolan anses biologiska 
argument ha lite att göra med att resultaten skiljer sig mellan könen. De ger istället förslag på 
andra åtgärder: 

- Uppmuntra pojkar till en större positiv inställning gentemot skolan 
- Utmana den “grabbiga” antikulturen som finns mot skolan 
- Försök att utveckla pojkarnas analytiska förmågor 
- Öka antalet positiva manliga förebilder inom skolan, kanske framför allt i 

grundskolan 
- Försök bistå pojkarna att bli mer flexibla och öppna i sina attityder mot framtida 

jobbmöjligheter 

25 



 

8. Slutsatser 
Prestationskrav blir till psykisk ohälsa när kraven överstiger ens resurser att hantera dessa 
krav. Brist på inflytande, kontroll och stöd är tre stora bidragande faktorer i uppkomsten av 
psykisk ohälsa utifrån prestationskrav. Skolan anses dessutom vara bättre på att generera 
stress än vad den är på att tillhandahålla verktygen för hantering. Prestationskraven i skolan 
påverkar eleverna genom att kraven skapar stress och berövar dem deras fritid. Detta medför 
ett prestationsbeteende som eleverna bygger sin identitet och självkänsla kring. Eleverna 
hanterar detta genom att uttrycka känslor, distrahera sig, härda ut, komma sent till lektioner, 
inte plugga till prov, söka stöd, motionera, sätta upp mål och resonera med sig själv etc. Det 
kan således både hanteras framgångsrikt och mindre framgångsrikt ur skolan och samhällets 
synsätt. Det fanns även skillnader mellan tjejer och killar ur dessa aspekter. Tjejer känner mer 
oro inför framtiden och upplever att goda individuella prestationer som ett måste för att klara 
sig i samhället. I och med detta är det vanligare att utveckla en prestationsbaserad självkänsla 
bland tjejer. Genom att arbeta hårt, snabbt och göra flera saker samtidigt försöker tjejer 
hantera prestationskraven.  
 

9. Diskussion 

9. 1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utifrån den studerade litteraturen undersöka hur skolelever kan 
påverkas av prestationskrav från skolan när prestationskrav blir ett problem. Studien ville 
undersöka hur skolelever kan hantera prestationskrav från skolan. Studien ville också 
undersöka eventuella skillnader mellan tjejer och killar avseende påverkan och hantering av 
prestationskrav enligt den studerade litteraturen. Motivet bakom studien handlar om ett 
genuint intresse för prestationssamhället och en nyfikenhet på vad prestationer och 
bedömningar kan göra med människor och deras hälsa. Syftet med att studera forskningen var 
att synliggöra och framhäva vad vetenskapen säger om området i relation till socialt arbete. 
Innan ni läser vidare vill vi poängtera att vi tycker att skolan är en viktig institution i 
samhället och att den verkligen behövs. Det vi ifrågasätter är utformningen av skolan och 
saker som kanske skulle kunna behöva ses över.  
 
Studiens resultat stämde rätt bra överens med våra egna farhågor om prestationer i skolan och 
synen elever kan ha på skolan och delvis om sig själva. Enligt studien upplever en stor del av 
skoleleverna psykisk ohälsa i form av olika skolkrav som leder till stress. Prestationskraven är 
något som är närvarande och något som eleverna hanterar på olika sätt. Vikten av kontroll och 
inflytande är något som lyftes fram i flera studier (t. ex. Westling Allodi, 2002; Giota, 2002). 
Skolan kan vara oförutsägbar och det kan vara svårt att förstå vad lärarna vill att man ska 
prestera (t. ex. Giota, 2006). I skolan kan man som elev sakna kontroll och man kan inte alltid 
veta utgången av ens prestationer. För en del elever kan det vara svårt att förstå 
betygskriterier, det finns en diskrepans mellan vad läraren kräver för ett visst betyg och hur 
eleven tolkar de kraven. Det finns troligtvis en del elever som går i skolan utan att vara det 
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minsta intresserad av den. Det kan också vara en del elever som är mindre teoretiska och mer 
praktiska. Det kan finnas dem som till och med saknar motiv överhuvudtaget, som inte förstår 
varför de går till skolan och varför man måste vara där eller måste lära sig ett specifikt ämne. 
Vi tänker att en stor del av ansvaret för sin skolgång ligger på individen själv och det handlar 
ofta om hur man själv förstår betygskriterier. Utifrån detta verkar skolan vara rigid och 
oföränderlig. I teorin är skolan skapad för alla men uppenbarligen inte i verkligheten. Skolan 
är inte anpassningsbar till eleven, utan det är alltid eleven som måste underordna sig skolans 
krav. Skolan kräver mycket teoretiskt tänkande och därför behöver skolan ett flexibelt och 
välutvecklat sätt att bilda eleverna. För att alla ska få samma möjlighet till kunskap. 
Därigenom kan de elever som inte klarar av eller inte får stöd att anpassa sig till skolans krav 
uppleva utanförskap i lärandet och går miste om viktig utveckling.  
 
Enligt våra tolkningar av resultatet anser vi att omgivningen spelar en väldigt stor roll för 
eleven. Det är viktigt för elever att ha en stödjande omgivning med familj, vänner och lärare. 
Lärarna visade sig spela en viktig roll i elevers utgång, inte endast som en källa till 
information utan i egenskaper av stöd och som vägledare. Detta skulle kunna bygga upp en 
elevs “resilience”, alltså en elevs motståndskraft och möjligheter att hantera och stå emot 
kravfyllda situationer eller misslyckanden. Det innebär förmågan att kunna resa sig efter ett 
bakslag. Enligt studien är en stödjande omgivning en förutsättning för att eleven ska klara av 
skolan på bästa sätt. Det går att anta att alla elever inte har sådant stöd från omgivningen och 
det är något som skolan i dagsläget inte klarar av att ge till alla som är i behov av det. Detta 
skulle kunna vara en av flera möjliga förklaringar till den psykiska ohälsan inom skolan.  
 
Ett återkommande tema genom studien var att elever lämnas ensamma att sköta sin egen 
skolgång vad gäller förståelse, motiv och ansvar. Stöd i olika former kunde vara avgörande 
för att elever ska kunna hantera sin situation, ändå verkar det förekomma resursbrist i en 
relativt bred utsträckning inom skolan. Rollen som lärare visade sig vara svår (Westling 
Allodi, 2002). Vi förstår det som att läraren förväntas ta ansvar för många delar i elevens 
tillvaro, vilket gör det svårt att räcka till. Skolan uppges vara bättre på att generera stress än 
vad den är på att ge verktyg att hantera det (Wiklund et al., 2012). Vi undrar om skolan skulle 
behöva förändras. I dagsläget upplever vi att det inom skolan är upp till var och en av 
eleverna att hitta sina egna sätt att hantera stress. En del skulle nog må bra av att få lite hjälp 
på vägen. Elevernas olika hanteringsstrategier är ett intressant fenomen att titta på, eftersom 
eleven alltid väljer ett sätt att hantera situationen som de har framför sig (Lazarus & Folkman, 
1984; Giota, 2002; SOU 2006:77). Till och med när man undviker ett problem räknas det som 
en strategi till hantering (Westling Allodi, 2002). Det är dock förstås tråkigt att läsa om alla 
dessa dysfunktionella strategier. Säkerligen kämpar lärare med att försöka “plocka upp” dessa 
elever och försöker göra allt vad de kan för att hjälpa dem. Möjligen skulle lärarutbildningen 
behöva en förändring med mer utvecklade pedagogiska inslag. En utveckling med möjligheter 
för lärare och elever att få en drägligare tillvaro med ökade resurser. Vi förstår dock att 
ansvaret för problemen i skolan ligger på en högre nivå än i själva skolan och mest troligt 
handlar det om ekonomi. Inom politiken pratas det ofta om olika satsningar i skolan men vi 
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upplever att dessa lovord om prioriteringar aldrig hålls. Det är dock en alltför lång diskussion 
att föra i detta forum. 
 
Skolan är delaktig i formandet av barn och ungdomars identitet utifrån att skolan är en stor 
del av elevernas vardag. Utifrån synen att vi lever i ett prestationssamhälle tänker vi att 
inskolningen till detta system sker via skolgången. I och med att skolan ständigt kräver 
prestationer som bedöms och värderas.  Det i sig kan leda till en prestationsbaserad 
självkänsla för individen, vilket innebär att man identifierar sig med sina prestationer och 
betyg (Östberg et al., 2014). Vi tänker att en prestationsbaserad självkänsla gör det svårare för 
en individ att hantera motgångar och varje ny motgång slår hårdare mot personens självkänsla 
än den förra. Vidare tror vi att en prestationsbaserad självkänsla kan påverka ens självkritiska 
tänkande, t. ex. att kritiken man ger sig själv inte står i proportion till vad man presterat eller 
inte presterat. Dessa prestationsbeteenden kan möjligtvis smitta av sig i individens andra 
aspekter i livet, att man t. ex. tycker att det är väldigt viktigt att ha ett “fint” arbete, hem, bil, 
partner, duktiga barn osv. 
 
Skolan ska vara till för alla och bedöma alla utifrån samma premisser. I studien framgick 
vikten av lärarens insikter om vilka konsekvenser deras bedömningar kan få för eleven i 
skolan och i samhället. De bör vara medvetna om vad som kan gå fel och på vilka sätt 
bedömningsinstrumenten är begränsade (Giota, 2006). Skolans bedömningsinstrument är 
subjektiva vilket upplevs motsägelsefullt när alla i skolan ska bedömas objektivt. Skolan 
försöker göra objektiva bedömningar genom att göra eleverna till siffror, t. ex. genom 
poängsättning på prov som sedan utgör olika nivåer av betyg. Det är dock ingen garanti för att 
subjektiva bedömningar utesluts. Ett intressant objektivt bedömningsverktyg i förhållande till 
detta är högskoleprovet där det finns svarsalternativ till alla frågor, något som utesluter alla 
subjektiva bedömningar.  
 
Det är intressant att se hur skillnader mellan könen ter sig inom skolan. Hur flickor som är 
underordnade pojkar ändå presterar bättre och hur all uppmärksamhet som pojkarna får ändå 
inte leder till bättre prestationer. I detta går det att se mönster. Den rådande underordningen 
gör att tjejer måste prestera ännu bättre för att synas och därigenom utsätts de för större 
psykisk påfrestning. Tjejer anser också till större grad än killar att individuella prestationer är 
en nödvändighet för att klara sig i samhället. Det blir ett sätt att duga till (Giota, 2006; 
Östberg et al.). Tjejer lider mer av prestationernas baksida med t. ex. prestationsbaserad 
självkänsla och att deras egenvärde till viss del kopplas till deras prestationsresultat. Detta kan 
säkert finnas hos en del killar också men där finns det andra sociala regler som hindrar dem 
från att prata om det. Givetvis kan de samhälleliga kraven möjligen påverka tjejer redan under 
skolåldern och successivt öka i takt med åldern (Östberg et al.). En intressant avslutande 
tanke med läsningen kring genus i skolan är att det framkommer förslag om hur man kan göra 
för att pojkar ska prestera lika bra som flickor. Det verkar inte finnas lika många förslag om 
vad som kan göras för att förbättra flickornas eller skolelevers psykiska hälsa. Vi tänker att 
det är viktigt att förse lärare med relevanta resurser och kunskaper för att lärarna ödmjukt ska 
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kunna vägleda eleverna och vara ett stöd för dem. Detta för att eleverna i sin tur ska få 
verktyg att hantera sina liv på ett balanserat sätt.  
 
Vi anser att det skulle vara intressant om skolans repertoar av obligatoriska ämnen utökades 
med någon form av “livskunskap”. Det är viktigt att lektionerna i sådant fall blir 
kvalitetsmässiga med engagerade lärare som är utbildade inom området. Det skulle kunna 
vara ett ämne som fokuserar på elevens personliga utveckling och mående. Ämnet skulle 
kunna ge eleven verktyg att förstå och utforska sig själv. Det skulle kunna vara ett sätt att 
hjälpa eleven att bygga upp självkänsla och självförtroende, samt hjälpa eleverna att hantera 
kravfyllda situationer i livet. Studien kan ha bidragit till ett nytt sätt att se på hur eleverna 
påverkas av och hanterar prestationskrav i dagens skola samt att belysa skillnader mellan 
könen. 

9. 2 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av metoden litteraturstudie för att vi tyckte att det skulle vara 
intressant att se vad forskning säger om området och hur man ser på problematiken i skolan. 
En allmän litteraturstudie visade sig också vara svårt och utmanande då vi aldrig hade gjort 
något liknande förut (Forsberg & Wengström, 2016). För att få kunskap om metoden och för 
att förstå hur vi skulle lägga upp studien krävdes inläsning om tillvägagångssättet. Studiens 
datainsamling fungerade förhållandevis bra, vi använde oss av metoder som upplevdes 
relevanta och som gick att applicera på området. Det gjorde att datainsamlingen blev 
lätthanterlig men det var lite svårare att veta när vi hade uppnått en mättnad inom resultatet 
och om vi hade fått tag i de mest väsentliga artiklarna. I och med att vi valde en allmän 
litteraturstudie blev det lättare att attackera området i jämförelse med om vi t. ex. skulle ha 
använt oss av en systematisk litteraturstudie. På grund av att datainsamlingen blev mer 
subjektiv, lättare att överblicka och avgränsa.  
 
De olika metoderna i datamaterialen påverkar studiens generaliserbarhet. Vi valde att 
använda oss av systematisk litteraturstudier, statens offentliga utredningar, kvantitativa 
studier och kvalitativa studier. På grund av att dessa studier har behandlat sina resultat med 
egna tolkningar kan det ha en inverkan i hur resultatet har presenterats. Detta i sin tur kan ha 
påverkat våra resultat, likväl som våra egna subjektiva tolkningar. 
 
Det var som sagt lite svårt att veta om vi har hittat tillräckligt många, relevanta och optimala 
artiklar. I en litteraturstudie är hela studien beroende på att man hittar artiklar med tillräcklig 
kvalité (Forsberg & Wengström, 2016). Till skillnad om vi skulle ha genomfört en 
intervjustudie där intervjuerna blir ens resultat, oavsett utgång. Vi upplever iallafall att vi fick 
ett intresseväckande resultat som blev intressant att diskutera kring. Denna studie kan ses som 
en förstudie till en eventuell systematisk litteraturstudie.  
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10 . Epilog 
I arbetet med denna studie har vi förståeligt nog snöat in på prestationer, både hur de är och 
hur de finns lite överallt i vår vardag. Vi tänker att det är intressant och beklagligt att se hur 
en del personers självkänsla är byggd på prestationer och resultat. Som vi ser det har 
självkänslan och självförtroendet flutit ihop och blivit oskiljaktiga hos dem. Vi människor i 
dagens samhälle är duktiga på att döma andra, både uppåt och nedåt. Aspelin (2015) har 
intressanta tankar kring att vi inte får glömma bort att människan är existensberättigad även 
utan prestationer. Han menar att barn och ungdomar ska inte i sina egenskaper av att vara 
elever behöva uppleva att de måste göra sig förtjänta av uppskattning. De är värdefulla även 
om man bortser från prestationer utifrån fastställda krav och mål. Det är viktigt att hjälpa barn 
till insikt om att de är så mycket mer än sina betyg. Människan är värdefull endast genom att 
finnas till. Vi anser att det är lätt att bidra till att ett barns självkänsla blir prestationsbaserad, 
det är mycket svårare att uppmärksamma en person för vem den verkligen är.  
 
Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att igen poängtera att skolan är en otroligt viktig 
institution i vårt samhälle. Vi tänker dock att den är i behov av utveckling. Skolan behöver 
inte bara ge kunskapen om saker som finns runt omkring ens person. De kan även 
tillhandahålla verktyg för att hjälpa eleverna att förstå sig själva. Verktyg som skulle kunna 
hjälpa deras personliga utveckling. En stadig grund är aldrig fel att stå på när det blåser 
ordentligt på toppen. 
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12. Bilagor 

1. School demands and subjective health complaints among Swedish 
schoolchildren: A multilevel study 

Författare/år 
Ulrika Eriksson, Eva Sellström. 2010. 
Syfte 
Syftet med denna studie är att fastställa i vilken utsträckning krav i klassrummet är 
förknippade med subjektiva hälsoproblem hos svenska skolbarn. 
Population 
Studien undersöker barn i skolåldern i Sverige. 
Metod 
Författaren  till studien har valt att använda sig av en flernivåsanalys, genom att analysera 
data från 2001/2002 och 2005/2006 års undersökning av hälsobeteende hos barn i skolåldern. 
Urvalet består av ett klusterurval bland landets alla skolor. Först valdes ett slumpmässigt antal 
skolor ut vartefter det slumpmässigt valdes en klass per skola. Slutligen bestod studiens urval 
utav 8341 elever på 407 skolor som gick i årskurs 5, 7 och 9. Enkäter delades sedan ut till alla 
elever i dessa klasser.  
Resultatredovisning 
Studien visar på att höga nivåer av skolkrav ökar oddsen för att ungdomar ska rapportera 
upplevd ohälsa med 50 %. Elever i skolor och klasser med höga krav tenderar alltså att ha 
sämre hälsa än elever som studerar i skolor och klasser med låga krav. Studien visar och 
betonar också att lärarna har en viktig roll i att skapa ett gynnsamt skolklimat, och att lärare 
måste lära sig att ställa realistiska krav och förväntningar på sina elever. Det framgår även 
tjejer tenderar att påverkas i större utsträckning av höga krav från skolan än vad killar gör. 
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2. The Complexity of Stress in Mid-Adolescent Girls and Boys 

Författare/år 
Viveca Östberg, Ylva B Almquist, Lisa Folkesson, Sara Brolin Låftman, Bitte Modin, Petra 
Lindfors. 2014 
Syfte 
Undersöka stress, och könskillnader inom upplevd stress. 
Population 
14-15 åriga skolelever i 2 skolor i Stockholm stad. 
Metod 
Studien har använt sig av både enkätformulär och intervjuer för att komma åt sin data. Den 
totala studiepopulationen fördelades över 19 skolklasser i två grundskolor i Stockholm, 
Sverige. Totalt medverkar 545 elever. Urvalet av skolor baserades på viljan hos rektorer och 
skolpersonal att delta. Skolor med olika egenskaper prioriterades för att uppnå större 
mångfald. 
Resultatredovisning 
Både tjejer och killar rapporterade upplevd stress och kopplar mycket av den stressen till 
skolan, där krav och andra stressfaktorer är märkbara. Tjejer upplever dock mer stress än 
killar. Den tydligaste skillnaden är deras attityder till skolan, där fokus på prestationer, höga 
ambitioner och en oro för framtiden är betydligt mer förekommande hos tjejer. Tjejer 
upplever även mer, jämfört med killar, förväntningar från sina klasskamrater och från sina 
föräldrar.  I studien framgår att förekommande copingmetoder för detta bland tjejer var att 
arbeta hårt, fort och göra flera saker samtidigt. Ett annat resultat var att tjejer upplever en 
individuell prestation som direkt nödvändig för att klara sig i samhället. Det fanns nära 
kopplingar mellan prestationer, personligt värde och identitet, och rädslan för misslyckande 
och skam i samband med svaghet och sjukdom. I linje med detta visar att flickor är mer 
benägna än pojkar att ha en prestationsbaserad självkänsla, vilket gör prestanda, inte minst i 
skolan, till en del av sin identitet. Ideal runt om i samhället var en annan faktor som 
påverkade ungdomarna till stress.  
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3. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. 
Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. SOU 2006:77 

Författare/år 
Statens offentliga utredningar. 2006 
Syfte 
Analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska 
hälsan. Därtill sammanställa kunskap om vilka faktorer i ungdomars livssituation som orsakar 
stress och föreslå metoder och tillvägagångssätt för att bidra till att minska orsakerna till 
stress. Det skall också övervägas hur samhällets insatser kan samordnas för att motverka 
stress bland ungdomar. Vidare skall lämnas förslag till förbättringar när det gäller att följa 
utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa över tid och övrig statistik och kunskapsinsamling 
på området. Det skall göras analyser om samhällets stöd till de drabbade och identifiera 
områden av särskild vikt för ungdomars psykiska hälsa som kan behöva utvecklas och 
stärkas. 
Population 
Ungdomar i skolan årskurs 9 till gymnasie årskurs 3. 
Metod 
Studien har använt kvalitativa intervjuer för att samla in sin data. 700 ungdomar i 
grundskolan årskurs 9 , på gymnasiet årskurs 2 och 3, och universitet från en liten, en 
mellanstor och en stor tätort i Sverige har medverkat i denna studie. Därtill har studien 
samarbetat med andra viktiga aktörer, däribland statliga myndigheter, vetenskapligt 
sakkunniga, representanter för föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, landsrådet för 
Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholms skolors ungdomsmottagning, studerandehälsan 
i Stockholm samt Sveriges kommuner och landsting. 
Resultatredovisning 
Studien visar att många framhåller att man lever i ett prestationssamhälle som i sig självt 
genererar stress. Stress upplevs som ett naturligt inslag i livet och helt enkelt något som 
eleverna måste förhålla sig till. Många respondenter framhåller även den stora valfriheten 
idag om en källa till stress. Dock uttrycker ingen sig vilja ändra på det, utan ser det som upp 
till var och en att anpassa sig och finna förhållningssätt att hantera stressen som samhället 
genererar. Media och reklam framhålls som en orsak till stress, där framförallt tjejer uppger 
att de har svårt att hantera de kvinnliga ideal som framställs. Däribland de tre S:en - snygg, 
smal, sexig. Skolan framhålls som den främsta, och i många fall den enda, stressframkallande 
faktorn för i princip alla ungdomar som medverkade i studien. Där läxor beskrivs som en 
orsak till att ungdomarna blir tvungna att försaka fritidsaktiviteter och kompisar. 
Betygssystemen upplevs som en annan faktor, där lärarna upplevs personligen har en stor del 
i hur och varför betyg bestäms som det gör, vilket får till följd att kunskapsnivån i ett ämne 
skiljer sig åt både på klass och skolnivå. Detta beskrivs påverka eleverna negativt. Eget 
ansvar och att man förväntas helt på egen hand sköta om sin skolgång upplevs också som en 
faktor tills stress. Eleverna beskriver lärarna som dåliga pedagoger och att de brister både i 
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socialt och emotionellt stöd. Eleverna tror att ohälsa kan uppstå av att känna sig "osynlig", där 
fler lärare, mindre skolor och klasser skulle minska stressen då fler elever skulle få den hjälp 
de behöver. 
Även studenterna framhåller att samhället bygger på högt ställda prestationskrav. som både 
skapar och upprätthåller stress. Självstudier, och alltför mycket eget ansvar tillsammans med 
för lite vägledning beskrivs som en orsak till stress och i förlängningen kan leda till isolation 
och depression. Några copingmetoder som eleverna uttrycker sig använda sig av är t.ex. att 
uttrycka känslor, att undvika frågan genom att söka distraktion, att försöka stå ut, att söka stöd 
från andra människor, att slappna av, att motionera och att resonera med sig själv för att lösa 
problemet. 
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4. Subjective health complaints in older adolescents are related to perceived 
stress, anxiety and gender: a cross-sectional school study in Northern Sweden. 

Författare/år 
Maria Wiklund, Eva-Britt Malmgren-Olsson, Ann Öhman, Erik Bergström, Anncristine 
Fjellman-Wiklund. 2012 
Syfte 
Undersöka upplevd stress, psykiska och objektiva klagomål på hälsa på ungdomar i norra 
Sverige. 
Population 
Gymnasieelever i 1-2 årskurs på 3 skolor i en universitetsstad i norra Sverige. 
Metod 
Studiens data är baserad på en skolbaserad undersökning med ett urval bestående av 1027 
stycken 16-18 åringar, pojkar och flickor, under de första åren av gymnasiet från olika yrkes 
och akademiska program i tre offentliga gymnasieskolor i en universitetsstad i norra Sverige. 
Datan mättes med hjälp av ett frågeformulär. 
Resultatredovisning 
Studien argumenterar för skolan som en ledande miljö som påverkar ungdomar till psykisk 
ohälsa. Upplevd stress i skolan visar sig vara mycket vanligt. 63% av tjejerna och 38% av 
killarna upplever höga krav och tung press från skolan. Vilket också visar att tjejer till en 
bredare grad än killar upplever stress i skolan. Det framgår att skolan idag överför mer stress 
och krav till eleverna än vad de ger kunskaper och möjligheten att hantera det. Studien visar 
därtill att högt upplevda krav och press från skolan samt ett högt ansvarstagande av eleven har 
visat sig ha betydelse för ungas psykiska ohälsa idag. Andra studier inklusive denna pekar på 
att det är otroligt viktigt att kunna balansera mellan krav, kontroll och stöd från omgivningen 
för att behålla en god hälsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 

5. Självbedöma, bedöma eller döma? - Om elevers motivation, kompetens och 
prestationer i skolan. 

Författare/år 
Joanna Giota. 2006 
Syfte 
Syftet med den här artikeln är att med motivations- och kompetensbegreppet som 
utgångspunkt visa på svårigheterna att definiera och bedöma elevernas egna resurser. Detta 
görs genom att lyfta fram några av de olösta frågor som återfinns hos forskning med 
inriktning mot kognitiva- och sociokognitiva liksom interaktionistiskt orienterade perspektiv 
på elevernas motivation och kompetens. Artikeln vill också diskutera bristen på 
samstämmighet mellan hur eleverna bedömer sin motivation samt kompetens att lära sig inom 
olika kunskapsområden och lärarnas bedömningar. Skillnaderna tycks vara särskilt markanta 
vad gäller de sociala färdigheterna. Artikeln vill varnar för vad som kan gå fel och vilka 
konsekvenser det kan få inte bara för undervisningen och rättssäkerheten utan även för den 
som blir bedömd, det vill säga eleverna. 
Population 
Skolelever  
Metod 
Litteraturstudie 
Resultatredovisning 
När det gäller forskningen om elevernas prestationsbeteende i skolan kan man konstatera att 
under de senaste 50 åren har denna forskning begränsats till att handla om strävan efter 
väldefinierade eller avgränsade mål i relation till vissa explicita och ofta relativa standards, 
som definierar elevernas framgång eller misslyckande i skolan. Detta har lett till att man idag 
har begränsade kunskaper om elevernas prestationsbeteende i relation till lärande, hur 
eleverna uppskattar och värderar det de lär sig i skolan. Vilken roll motivationen spelar för 
strävan att tillfredsställa unika och personliga intressen och mål, sett från ett elevperspektiv. I 
denna undersökande värld kan eleverna inte säga exakt vad som kommer att bli produkten av 
vad de lär sig, eller hur stor del av sina studier de har genomfört, utan bara att de är 
engagerade i eller har tagit sig an en uppgift som aldrig kan bli färdig.  
 
För att kunna bedöma elevernas arbete och ge konstruktiv återkoppling måste läraren ha en 
uppfattning om vilka kunskapskvaliteter och kvalitativa nivåer som är relevanta för en viss 
uppgift. Om eleven steg för steg ska kunna ta ökat ansvar för det egna lärandet, måste hon till 
att börja med ha ett kvalitetsbegrepp som i stora drag överensstämmer med lärarens. Eleven 
måste sedan under arbetets gång kunna jämföra den aktuella nivån med den nivå hon önskar 
uppnå. Slutligen måste eleven ha en repertoar av strategier att använda sig av för att minska 
avståndet mellan den nivå hon befinner sig i och den hon önskar uppnå. Utifrån ett sådant 
konstaterande finns det anledning att lyfta fram det faktum att bedömning alltid sker utifrån 
ett urval av kunnande och i förhållande till vissa i förväg utvalda kriterier, vilket innebär att 
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det finns vissa områden som inte blir föremål för bedömning. Otydliga kriterier å andra sidan 
lämnar utrymme för personliga intressen och värderingar av elevernas personligheter. Det är 
då viktigt att ha kännedom om vilka konsekvenser våra bedömningar får för elevernas liv i 
såväl skolan som samhället utanför. Detta eftersom bedömning påverkar inte bara 
undervisningen utan också den som blir bedömd. Det gäller således att som vuxen vara 
medveten om vad som kan gå fel när man bedömer, liksom om begränsningarna hos våra 
bedömningsinstrument, om syftet med bedömningen är att stödja och stimulera elevernas 
lärande och fortsatta ansträngning, så att de kan känna tilltro till sin egen förmåga eller 
kompetens, och inte döma eleverna.  
 
Om man ska kunna förklara elevernas bristande intresse för skolan och skolarbetet och 
därmed ett sämre studieresultat, räcker det inte med några enkla antingen-eller-perspektiv på 
inre och yttre processer. Det krävs bland annat att man utvecklar modeller som binder 
samman både inre kognitiva och motivationsmässiga förändringar hos eleverna och 
miljömässiga förändringar på alla nivåer, vilka står i ett interaktivt förhållande till varandra 
och påverkar olika elevgruppers motivation och kompetens och därmed studieprestationerna 
positivt eller negativt. Att man problematiserar konsekvenserna av dessa förändringar för 
olika grupper av elever och sätter in kraftfulla åtgärder från alla ansvariga på skolnivå, 
kommun- och samhällsnivå. Det krävs att vi lyfter fram elevernas perspektiv på skolan och på 
deras skolgång som ett betydelsefullt underlag till våra bedömningar av deras lärande och 
kompetenser. 
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6. Children’s experiences of school: narratives of Swedish children with and 
without learning difficulties. 

Författare/år 
Mara Westling Allodi. 2002 
Syfte 
Syftet med denna artikel är att analysera innehållet i barnens berättelser om skolan och att 
svara på följande frågor:  
Hur beskriver barn i grundskoleåldern deras upplevelser av skolan? 
Vilken funktion har skolan för dessa elever? 
Vilka problematiska situationer diskutera barnen i sina texter? 
Vilka strategier kan spåras i deras texter? 
Vilka värden kan utgöra en del av ett barns bild av skolan? 
Vad präglar särskilt bilden av skolan för ett barn som får stöd på grund av 
inlärningssvårigheter? 
Population 
7 - 17 åriga barn och ungdomar 
Metod 
En grupp barn i grundskolan fick prata, skriva och rita om deras skola på temat “Berätta om 
din skola för oss”. 185 st av dessa texter samlades in och av de kom ca 90 st från barn som får 
särskilt stöd i sin skolgång och resterande var från barn som inte hade något särskilt stöd. 
Barnen och ungdomarna kom från 38 olika klasser. 
Allodi analyserade texterna av barnen med utifrån ett narrativt perspektiv.  
Resultatredovisning 
I barnens och ungdomarnas berättelser om skolan är “människor” mest förekommande; efter 
det kommer fysiska miljöer och objekt. Skolan är först och främst en social miljö, där 
karaktärerna verkar viktigare än omgivningen. De andra barnen i skolan nämns också vid 
namn och en bred repertoar av beskrivande termer uppenbarar sig som sträcker sig från de 
mest intima vännerna till mer generella och avlägsna vuxna. Detta kan betraktas som en 
manifestation av den variationsrikedom som finns i relationer bland barn och hur viktiga de 
sociala relationerna är.  
Problemen i skolan ser ut att komma ifrån bristen av inflytande, kontroll och stimuli, samt 
från fel typ av stimuli som genererar stress. Bland de olika strategierna för att hantera 
problem verkar det finnas mer framgångsrika strategier än andra. Känslor av bristen 
inflytande i ens situation och bristande förmågan att se lösningar på problem i sitt liv kan leda 
till självdevalvering och ökar risken för depression. De motsatta strategierna som handlar om 
autonomi verkar hälsosammare för individen, men de signalerar också om friktion och en viss 
stelhet i skolsystemet. Skolan har ett visst upplägg som man måste anpassa sig efter, vare sig 
man vill eller inte. Det är ett system som inte har utrymme för olikheter och saknar på det 
viset flexibilitet.  
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En bra lärare kan inspirera eleverna, göra dem intresserade, ge stöd när saker blir svårt. En 
bra lärare är aldrig “hemsk” och missbrukar aldrig sin maktposition, men smiter inte heller 
ifrån sitt ledarskap. En bra lärare måste skapa goda eller åtminstone bidra till en god 
arbetsmiljö i klassrummet. En lärare är både “regissör” och “roll-player” bredvid eleverna, 
vilket förståeligt är en komplex och svår roll. 
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7. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling - En litteraturöversikt 

Författare/år 
Joanna Giota. 2002 
Syfte 
Syftet med artikel är att lyfta fram några av de många olika hinder som enligt internationell 
motivationsforskning hindrar oss från att nå elevernas inre värld och deras motivation att lära 
i skolan. Dessa hinder är förankrade i såväl lärare som arbetar med barn och ungdomar som 
teorin och forskningen om eleverna i skolan och deras motivation att lära. Artikeln har också 
som syfte att lyfta fram några av de faktorer som inom dagens internationella 
motivationsforskning har visat sig främja elevernas inre värld och egen motivation att lära i 
skolan. Artikeln vill visa att de begrepp (teorier) och metoder som de vuxna använder sig av i 
sina försök att erhålla kunskap och insikter i elevernas inre och yttre värld är de vuxnas 
begrepp och metoder, vilket innebär att se eleverna eller unga människor genom den vuxnes 
glasögon. Artikeln vill diskutera skolans direkta och indirekta effekter på elevernas 
utveckling genom att titta på forskningsstudier om “effektiva skolor”, studier om 
psykologiska processer och betydelsen av elevernas egna motivation för sitt lärande och totala 
utveckling. Utifrån synsättet att skolan är samhällets största satsning på barn och ungdomar. 
Empiriska studier visar att skolan har en relativt stor effekt på elevers utveckling och närmare 
bestämt på deras kognitiva förmåga, skolprestationer, sociala beteenden och känslor. 
Population  
Elever i grundskolan upp till gymnasienivå 
Metod 
Litteraturöversikt 
Resultatredovisning 
Några av orsakerna till att man inom den dominerande motivationsforskningen studerar 
elevers motivation och agerande i skolan från ett “antingen eller” - perspektiv, ett dualistiskt 
perspektiv, och från ett nästan uteslutande “här och nu” -perspektiv är själva komplexiteten 
hos de olika processer som möts. Många outvecklade mätmetoder misslyckas med att fånga in 
denna komplexitet och det inte finns några välutvecklade teoretiska system som binder 
samman dessa processer över tid. Detta resulterar i studier där elevernas tankar, kunskaper, 
förmågor, kompetenser, mål, känslor, attityder och värderingar studeras på ett förenklat sätt, 
mer eller mindre oberoende av varandra och i många fall utan någon relation till elevernas 
faktiska agerande i skolan (jfr Wentzel 1989). 
 
Lärare och såväl som forskare bör utgå från ett barn- eller elevperspektiv på skolan och 
förändra skolans pedagogiska miljö på ett sådant sätt att den passar alla eleverna. Ta mer 
hänsyn till olika elevgruppers sätt att agera i skolan och deras egen motivation att lära samt 
utvecklas över tid. Ett sådant perspektiv innebär att sätta barnet i centrum och försöka se det 
sociokulturella systemet utifrån barnets perspektiv och position i samhället. Detta skulle 
behöva ske i ett nytt och kritiskt ljus. För syftet med att låta barns röst komma till uttryck är 
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inte att utöva kontroll utan att istället närma sig dem mot en vidgad frigörelse eller 
individualisering dvs “barnets emancipation” (jfr Telhaug 1991). 
 
Det finns enligt Kjørholt (1991) en fara att barnperspektivet kan bli ett nytt sätt att 
generalisera barn och definiera barnen som en homogen massa. Betydelsen av sociala 
samspel och kulturella påverkningar får därmed mindre betydelse och kan reduceras. Det 
finns även en fara att de vuxna överför sina egna tankar om barndomen till romantiserande 
föreställningar om hur barn är, utan att ta hänsyn till social och kulturell kontext. Det är 
viktigt att komma ihåg att ålder, kön, social klass och en rad andra förhållanden har direkt 
inverkan på barnets upplevelse av livet och världen som finns omkring dem. 
 
Grunden till ett elevperspektivet på skolan är respekten för varje elev som person, 
människovärde, särskilda behov och de anspråk som eleverna i egenskap av elever. Ett 
elevperspektiv på skolan och i den dagliga verksamheten kräver kännedom om varje elevs 
egenskaper och ser till deras kompetens. Om man försöker möta elever på deras villkor kan 
man finna att individen har många dimensioner, där de starka områdena kan kompensera de 
mindre starka områdena (Giota 2001). 
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