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”JAG MÅSTE FÅ BÄST” – UPPLEVDA SKOLRELATERADE 

PRESTATIONSKRAV HOS BARN I ÅR 8*
1
 

Charlotte Bergström och Charlotta Krishan 

Högstadieelever kan antas uppleva skolrelaterade prestationskrav 

och forskningen tyder på att höga krav hos unga kan hänga samman 

med ökad risk för psykisk ohälsa (Rose & Perski, 2008). Syftet var 

att få en bild av upplevda skolrelaterade prestationskrav hos barn i år 

8 samt möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer avseende 

dessa krav. Data insamlades via semistrukturerade intervjuer med 20 

elever från skolor i områden med hög socioekonomisk status och 

bearbetades genom omväxlande induktiv respektive deduktiv 

tematisk analys. Analysen resulterade i teman kring barnens egna 

upplevda prestationskrav samt möjliga uppkomst- och 

vidmakthållandefaktorer, såväl externa som individrelaterade, till 

dessa krav. Det faktum att barnen befinner sig i tonåren uppfattades 

som en etablerande omständighet. Slutsatserna innefattar att barnen 

överlag upplever höga prestationskrav, att dessa troligtvis 

uppkommit tidigt i livet, bland annat som en följd av krav från 

föräldrarna samt familjemedlemmars modellerande, samt att kraven 

vidmakthålls genom mekanismer såsom operant inlärning, 

modellinlärning, regelstyrning och relationsinramning. 

Prestationskrav kan innebära olika saker för olika individer. Att en VD för ett stort 

företag eller en högt uppsatt skolledare ställer upp höga personliga mål kan nästan 

uppfattas som en förutsättning för att de ska klara av ett sådant yrke. Att barn i skolan 

har höga ambitioner vad gäller betyg och framtidsplaner kan också ses som något 

positivt, och kan tänkas uppmuntras i många fall. Samtidigt tycks det finnas risker med 

alltför höga prestationskrav. Exempelvis menar Theorell och Karasek (1996) att en hög 

nivå av psykologiska arbetsrelaterade krav, i kombination med ett begränsat 

beslutsutrymme, kan leda till stress och psykisk ohälsa. En sådan kombination kan 

tänkas förekomma i en prestationsinriktad skolmiljö där barnens inflytande över schema 

och prov vanligtvis är begränsat. Folkman och Lazarus (1985) lyfter fram risken för 

stress och psykiskt obehag i situationer där det upplevs råda en obalans mellan av 

individen upplevda krav och dennes resurser att klara av kraven. Detta är något som 

skulle kunna förekomma i en resultatorienterad skola eller familj.  

Temat barn och ångestrelaterad problematik är flitigt omskrivet ofta med vinklingen att 

unga mår allt sämre psykiskt och att detta hänger samman med en prestationsinriktad 

livsstil (Rose & Perski, 2008). Rose och Perski (2008) hänvisar till en skolstudie som 

genomförts av Statens folkhälsoinstitut där det uppges att barn, och framför allt flickor, 

under 15 år mår sämre 2005 jämfört med 1997, vilket enligt Rose och Perski antas bero 

på stress relaterad till läxor, betyg och krav på egna prestationer. Enligt Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport 2009 (Hjern, 2009) har andelen flickor i år 9 som känner sig stressade 

av sitt skolarbete ökat under perioden 1997/1998 till 2005/2006 från 50 % till närmare 

                                                           

* Vi vill rikta ett tack till den skolpersonal som möjliggjorde insamlingen av data till uppsatsen samt alla 

de barn som ställt upp med sin tid och sina öppenhjärtliga berättelser. Ett stort tack också till våra 

handledare som har stöttat och inspirerat oss under arbetets gång. 
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70 %. Det torde vara viktigt att öka kunskapen kring prestationskrav hos barn, och 

därmed kunna sätta in åtgärder för att motverka risken för relaterade psykiska besvär. 

Av det skälet upplever vi det valda området som angeläget, både ur ett individ- och 

samhällsperspektiv. 

Den riktade teoriinläsningen inom ramen för uppsatsen gjordes efter att analysarbetet 

hade avslutats. Nedan redogörs för teorier och forskningsresultat som bedömdes som 

relevanta utifrån det valda intresseområdet.  

Tonår 

Tonårsperioden är en tid som innebär stora förändringar – såväl fysiska som mentala 

och kognitiva. Det är en period som innebär en stor psykologisk omställning och som 

kännetecknas av en oro inför, men även en otålig förväntan inför framtiden, en saknad 

av den barndomstid man lämnar bakom sig samt en oklarhet kring vad tonårstiden 

egentligen innebär (Graber & Brooks-Gunn, 1996). 

I tonåren har barn som följer en normalutveckling nått upp till det fjärde, och sista, 

steget i Piagets kognitiva utvecklingsstege. Det här steget kallas för de formella 

operationernas stadium och individen behärskar nu ett abstrakt tänkande vilket innebär 

att logiska resonemang kan appliceras på abstrakta eller teoretiska idéer och att barnet 

har förmågan till ett flexibelt tänkande. I det tidigare steget, de konkreta operationernas 

stadium (där barnen befinner sig i 7 – 11 års ålder) begränsas abstrakt tänkande till att 

gälla konkreta saker eller händelser (Novak, 1996). 

Elkind (1967) bygger vidare på Piagets forskning kring barns utveckling och har 

studerat barns förmåga till social uppfattning. Han talar bland annat om egocentreringen 

i tonåren och att det är som en ny version av barndomens egocentrering med den 

skillnaden att tonåringen inte bara kan resonera kring sina egna tankar och funderingar 

utan också kring hur andra kan tänkas tänka och resonera. Tonåringar tenderar att tro att 

om det är någonting som uppfyller deras egna tankar så uppfyller det också andras 

tankar – något som Elkind kallar för ”the imaginary audience” och som förklarar varför 

tonåringen är så självupptagen och mån om sitt privatliv och om sitt utseende. En annan 

aspekt av tonåringens egocentrering är enligt Elkind något han kallar för ”the personal 

fable” vilket innebär att tonåringen tenderar att se sig själv som oerhört unik och 

speciell och att ingen riktigt kan förstå vad det är det innebär att vara tonåring.  

Tonårstiden handlar om att växla mellan att spela olika lämpliga roller och att försöka 

vara sig själv. Introspektionen i tonåren handlar om att försöka ta reda på vad ens eget 

”själv” är och där kan vuxna i tonåringens närhet fungera som viktiga rollmodeller. 

Tonåringen börjar också kunna förstå och förklara att olika personer kan uppfatta dem 

på olika sätt – att man till exempel kan uppfattas som blyg i skolan och sprallig hemma 

(Coleman & Hendry, 1999). Enligt Erikson (1968) hänger den ökade egocentreringen 

och den ökade introspektionen nära ihop. 

Erikson (1982) beskriver åtta steg eller kriser i människans psykosociala utveckling där 

varje steg, i tur och ordning, följer på det andra, från spädbarnsåldern till ålderdomen. 

Den kris som gäller för tonåren benämns som identitet-identitetsförvirring där identitet 

beskrivs som en sammansmältning av de varierande självbilder som förekommit under 

barndomen, medan identitetsförvirring ses som en ”normal och nödvändig erfarenhet 

som dock kan vålla en störning som förvärrar och förvärras av patologisk regression” 
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(sid. 91). Erikson skriver också att tonåren kan uppfattas som ett ”psykosocialt 

moratorium” (sid. 93) som kännetecknas av sexuell och intellektuell mognad men 

samtidigt ett senareläggande av engagemang. Detta anses ge utrymme för det 

experimenterande med rolltagande och rollförkastande som är typiskt för tonåren. Här 

lyfter Erikson också fram konflikten mellan trohet, där föräldrar och andra för barnet 

viktiga personer fungerar som förebilder och vägvisare, och motsatsen rollförkastande 

som innebär en strävan att skilja ut sig och stå emot sådant som upplevs som 

främmande för den egna personen. 

Marcias forskning kring identitetsformande har givit upphov till fyra möjliga kategorier 

för identitetsstatus. Respektive kategori kan kortfattat beskrivas på följande sätt 

(Marcia, 2006):  

 Fullbordad identitet: Identiteten kännetecknas av ett engagemang i de val som gjorts 

av individen. Stadiet har föregåtts av en krisartad period där olika alternativ 

utvärderats under viss kognitiv och emotionell kamp. Detta tillstånd tycks medföra 

en större mognad i relationer än vad gäller de övriga tre kategorierna. 

 Moratorium: Personen befinner sig i en fas där olika alternativ fortfarande övervägs, 

men där riktningen verkar vara mot engagemang och en tydlig identitet. 

 För tidig identitet: Ett tillstånd där identiteten inte utformats som ett resultat av en 

inre kamp utan där andra personers planer för personen accepterats utan egen 

reflektion. Personen lever således med en tilldelad identitet istället för, det 

föredragna, en tillverkad identitet. 

 Identitetsförvirring: Både engagemang och en förmåga att utvärdera olika alternativ 

saknas. Individer med denna status kan antingen upplevas som sorglösa eller som 

dystra ensamvargar. De tycks vara känsliga för grupptryck och kan på gruppnivå 

uppleva en försämrad kvalitet vad gäller sociala kontakter och ett nedsatt 

välbefinnande. 

Marcia (2006) menar att en människas identitet inte är statisk utan är under ständig 

omformning hela livet igenom och tonåren är den period då särskilt stora förändringar 

sker. Marcia (2006) menar vidare att det är i de sena tonåren som den initiala 

identitetsbildningen fullbordas – i idealfallet. Om detta inte sker i tonåren, och personen 

ifråga istället för att tillverka sin identitet tilldelas sin identitet, kan identitetsskapandet 

ske senare i livet, men då genom en socialt och personligt svårare process. En av 

tonåringens främsta uppgifter är att utvecklas mot att bli självständig och autonom 

(Coleman & Hendry, 1999). Tonåringen känner ett starkt behov av frihet samtidigt som 

föräldrarna inte är redo att förlora kontrollen (Noack & Kracke, 1998). Marcia (2006) 

hänvisar till forskning av Josselson (1980;1987) och Kroger (1989) och betonar vikten 

av att tonåringar differentierar sig från sina föräldrar samtidigt som de bevarar en nära 

relation med desamma. För att underlätta för tonåringen att nå en fullbordad identitet 

bör föräldrarna vara stöttande och positivt inställda till tonåringens nyfikenhet och vilja 

att utforska saker. Om föräldrarna inte uppmuntrar detta utforskande är risken stor att 

tonåringen istället når en för tidig identitet (Streitmatter, 1987). 

Relationen till föräldrarna blir under tonåren trots det allt mer jämbördig (Hendry, 

Shucksmith, Love & Glendinning, 1993). Förhandlingarna med föräldrarna blir allt mer 

verbala men konfliktnivån och aggressionerna är trots detta låga (Noack & Kracke, 
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1998). Föräldrarna fortsätter att vara viktiga inom områden som till exempel utbildning 

och karriär medan kompisar är viktigare vad gäller andra domäner såsom 

fritidsintressen och mode (Hendry et al., 1993). Familjen, och i synnerhet mammorna, 

är den primära källan för stöd. Forskning har visat att föräldraengagemang innebär 

bättre skolprestationer och ett bättre mående för tonåringarna (Corville-Smith, Ryan, 

Adams & Delicandro, 1998). Trots att den totala tiden som tonåringar spenderar med 

familjen är lägre än tidigare är stunderna på tu man hand med mamma eller pappa 

oförändrade mellan 10 och 18 års ålder. Självständighet är således viktigt i den här 

åldern men samhörighet är också centralt (Larson, Richards, Moneta, Holmbeck & 

Duckett, 1996). 

Tonåringar umgås med föräldrarna i en vertikal relation och med kompisarna i en 

horisontell relation (mer på lika villkor och mindre hierarkiskt). De söker som regel nära 

vänskapsrelationer och börjar också etablera kompisrelationer och romantiska relationer 

med det motsatta könet. Det blir också vanligt att umgås i större grupper där olika 

grupper kräver olika roller och har olika normer (Coleman & Hendry, 1999). Man kan 

känna sig tvingad till att anpassa sig till gruppens normer, men i de tidiga tonåren 

uppmanar ofta grupptrycket till positivt beteende, som att tacka nej till alkohol och 

droger, snarare än till negativt beteende (Mounts & Steinberg, 1995).  

I kompisgrupperna lär barnen sig vilket beteende som fungerar och de influerar 

varandra på många olika plan. Under tonåren är det högt värderat att vara populär vilket 

handlar om hur den vidare vänskapskretsen ser på en person och hur hon eller han blir 

behandlad (Coleman & Hendry, 1999). Att vara populär handlar ofta om att vara vänlig, 

känslig och ha humor och det kan också vara viktigt att nå framgångar inom sport 

(Lerner, Lerner, Jovanovic, Talwar & Kucher, 1991). Man ska också vara smart, snygg, 

ha snygga kläder och rätt musiksmak. ”Halo-effekten” innebär att om någon är snygg så 

förutsätts denne samtidigt vara en trevlig person.  Baksidan av detta är att om en populär 

person behöver hjälp och stöd från sina vänner får de ofta det i mindre utsträckning 

eftersom alla tror att snygga och populära människor också är kompetenta och ska 

kunna klara sig själva (Coleman & Hendry, 1999).  

Prestation 

Mycket forskning har bedrivits inom prestationsområdet bland annat när det handlar om 

kopplingen mellan prestationer och självkänsla och när det gäller vad det är som 

motiverar människor till att prestera i olika sammanhang. I följande avsnitt redovisas en 

del av de forskningsresultat inom prestationsområdet som kan vara av intresse utifrån 

den inramning som den här uppsatsen har.  

Perfektionism karaktäriseras av en tendens att ställa höga krav på de egna prestationerna 

(Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). McArdle (2010) har i en studie av 

akademiskt begåvade tonåringar visat att perfektionism inte behöver vara en generell 

personlig egenskap som sträcker sig över flera livsdomäner utan att det är begränsat till 

att gälla endast på en eller två domäner. Tonåringarna som deltog i studien visade sig 

vara perfektionistiska inom skoldomänen men inte inom sportdomänen. De 

prestationsdomäner man är kompetent inom värderas generellt sett högre på grund av att 

ens egenvärde valideras på denna domän. När det gäller tonåringar tror man att kognitiv 

värdering rörande den egna kompetensen är central när det gäller att förstå 

prestationsbeteende. Detta innebär att tonåringar som uppfattar sig själva som duktiga 

inom ett visst ämne tenderar att anstränga sig mer inom detta ämne (Nicholls, 1989). 
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Johnson och Forsman (1995) genomförde en undersökning för att se hur personer med 

lågt respektive högt prestationsbeteende agerade när de under en testsituation fick 

information om att de lyckades bra alternativt att de inte lyckades bra med en uppgift. 

Studien visade att de personer som hade ett lågt eller högt prestationsbeteende 

tillsammans med en hög grundläggande självkänsla lyckades anpassa ambitionsgraden 

efter den feedback de fick. Det vill säga, om de fick information om att det de gjorde 

var bra ville de göra svårare saker och vice versa. Ett mer irrationellt agerande kunde 

ses hos de deltagare som hade en låg grundläggande självkänsla. De med en låg 

grundläggande självkänsla i kombination med ett lågt prestationsbeteende tenderade att 

ge upp om de fick information om att de inte lyckades så bra och personer med låg 

grundläggande självkänsla och ett högt prestationsbeteende höjde istället sin 

ambitionsnivå och sina ansträngningar. Resultaten i studien sammanfattas som att 

personer med ett högt prestationsbeteende och en hög grundläggande självkänsla kan 

beskrivas som att de ”är kompetenta” medan de som har ett högt prestationsbeteende 

och en låg grundläggande självkänsla kan beskrivas som att de ”måste vara 

kompetenta”. Att på detta sätt genom sin prestation kompensera för en låg självkänsla 

sägs kunna få negativa konsekvenser för det psykiska välbefinnandet.  

Självreglerat lärande (self-regulated learning, SRL) är olika metakognitiva strategier 

som till exempel repetition, organisering och kritiskt tänkande, vilka används vid 

strävan mot ett lärandemål (Pintrich, 1999). Elliot och Church (1997) menar att en 

rädsla för att misslyckas kan fungera som en viktig drivkraft för att en individ ska kunna 

nå upp till ett mål. Samtidigt kommer Bartels och Magun-Jackson (2009) i sin forskning 

av studenter på ett universitet i USA, fram till att det finns de som blir så handikappade 

av sin rädsla för att misslyckas att de inte klarar av ett självreglerat lärande. 

Inlärningsteori 

Att beteenden uppstår och vidmakthålls kan förklaras via respondent inlärning, 

operant inlärning, modellinlärning samt genom Relational Frame Theory (RFT). 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive inlärningsstil. 

Respondent inlärning 

Ramnerö och Törneke (2006) skriver att: ”… respondent betingning gör att något i 

organismens kontext eller miljö får en biologisk betydelse som det inte haft tidigare. 

(…) Respondent betingning skapar möjlighet till förändring av organismens agerande 

och bidrar därmed till anpassning och överlevnad.” (sid. 81-82). Respondent betingning 

kan dock innebära problem på så sätt att individen kan komma att ”överreagera” på 

olika, tidigare neutrala, stimuli som upplevs ha kopplingar till ett obehagligt obetingat 

stimulus. Överlevnadsinstinkten tar då över på bekostnad av ett hälsosamt 

förhållningssätt till potentiella hot och kan sägas fungera som ett slags falskt alarm 

(Bouton, Mineka & Barlow, 2001). 

Operant inlärning 

Operant inlärning innebär enligt Ramnerö och Törneke (2006) att:  

 

”… i en tidigare situation har, i närvaro av vissa omständigheter, en viss handling 

lett till vissa konsekvenser. Dessa konsekvenser kommer att öka sannolikheten att, 

i närvaro av samma eller liknande omständigheter, individen kommer att agera på 

ett liknande sätt igen.” (sid. 100) 
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I den här uppsatsen studeras beteenden utifrån ABC-analysen, där A är 

antecedenten, B står för beteendet och C står för konsekvensen (Ramnerö & 

Törneke, 2006).  

A B  C  

     

Figur 1. ABC-modellen (Ramnerö och Törneke, 2006). 

 

Antecedenter innebär både den yttre, observerbara situationen och upplevelser som 

bara finns hos individen, såsom känslor. Ett beteende kan sägas förstärkas under vissa 

omständigheter, något som innebär att även A har betydelse för att ett beteende ska 

upprepas. Generalisering innebär att det är troligt att ett beteende som har förstärkts i en 

situation ökar i andra liknande situationer (Ramnerö & Törneke, 2006). 

 

Enligt inlärningsteorin omfattar beteende såväl yttre, observerbara handlingar som 

inre beteenden i form av tankar, känslor och kroppssensationer (Kåver, 2006). 

Identifiering och beskrivning av inre beteenden underlättar analysen kring vad de 

fyller för funktion. Beteenden kan delas in i under- respektive överskottsbeteenden 

utifrån individens mål och värderingar samt utifrån vad som kan uppfattas som, 

med Kåvers ord (2006), ”rimligt, normalt eller funktionellt” (sid. 58). 

Beteenden kan framför allt förklaras utifrån tidigare situationer där liknande 

beteenden fått vissa konsekvenser (Skinner, 1966). Komaki, Collins och Penn 

(1982) genomförde en studie på en arbetsplats med syfte att undersöka 

antecedenters respektive konsekvensers relativa betydelse för enhetens 

olycksstatistik. Det visade sig att återkoppling till de anställda, bland annat i form 

av löpande statistik över olycksfrekvensen, hade en större effekt än skriftliga regler 

och informationsmöten där de anställda upplystes om vikten av att följa 

säkerhetsrutiner. Författarna kom också fram till att de anställda själva föredrog en 

konsekvensbaserad snarare än en antecedentbaserad strategi från företagets sida. 

Enligt Braksick (2007) är konsekvensernas påverkan på beteendet, i relation till 

antecedenternas påverkan, fyra gånger mer effektivt. Detta torde vara applicerbart 

även på skolans område eftersom motivation och prestation står i fokus även där.  

Forskningen har visat att konsekvenser som följer omedelbart på beteendet styr 

framtida beteenden i större utsträckning än mer långsiktiga konsekvenser (Ramnerö 

& Törneke, 2006). Nedan beskrivs fyra principer för konsekvensers påverkan på 

handlingar: 

 Positiv förstärkning: Konsekvensen tillförs (ökar), sannolikheten för ett 

beteende ökar 

 Negativ förstärkning: Konsekvensen tas bort (minskar), sannolikheten för ett 

beteende ökar 

 Positiv bestraffning: Konsekvensen tillförs (ökar), sannolikheten för ett beteende 

minskar 

 Negativ bestraffning: Konsekvensen tas bort (minskar), sannolikheten för ett 

beteende minskar 

Antecedent Beteende Konsekvens 
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För att en förstärkning ska ha ägt rum så ska beteendet ha ökat; det räcker inte med till 

exempel beröm och uppmuntran i sig för att ett beteende kan sägas ha förstärkts, utan 

det måste också gå att se att beteendet utförs oftare, under längre tid och/eller mer 

intensivt (Ramnerö & Törneke, 2006). Intermittent förstärkning, att ett beteende 

förstärks till synes slumpmässigt, är det mest effektiva sättet för att lära in och 

vidmakthålla beteenden (Kåver, 2006). Det tycks vara naturligt belönande för spädbarn 

att ta reda på sambandet mellan vad man gör och vilka konsekvenser det får på 

människor i omgivningen (Bower, 1981). Detta tyder på att också en upplevelse av 

kontroll skulle kunna vara en av de förstärkande grundegenskaperna. I den kliniska 

världen är den främsta förstärkaren ofta att undvika obehag. En annan vanlig 

grundläggande förstärkare handlar om att få uppmärksamhet och bekräftelse av andra 

människor (Ramnerö & Törneke, 2006). 

En central aspekt inom inlärningspsykologi på arbetsområdet, dit även skolan kan 

räknas i dess egenskap av elevernas arbetsplats, är bruket av positiv förstärkning som 

det mest effektiva sättet för påverkan av beteenden (Wiegand och Geller, 2005). Positiv 

förstärkning sägs leda till särskilt prestationsinriktade beteenden som går utöver vad 

som krävs för att de anställda ska ha utfört en godkänd insats. Malott (2003) menar å 

andra sidan att känslor av skuld, rädsla och skam är mer effektiva för att motivera arbete 

än lycka eller glädje och hänvisar till ”The Jewish-mother syndrome”: “… You can 

never do it right; no matter how hard you try. So you try harder and harder, because, if 

you don’t, you’ll feel even more guilt. Successful people seem driven by this guilt, fear 

and anxiety.” (sid. 81). Ett problem med bestraffning när det handlar om inlärning är att 

detta kan komma att ge direkt motsatt effekt än det beteende som faktiskt eftersträvas 

(Ramnerö & Törneke, 2006). En tidigare bestraffning kan i nästa steg bli en antecedent 

för undvikande, vilket i sin tur kan komma att bli negativt förstärkt.  

 

Etablerande omständighet (EO) är en bakgrundsfaktor som kan påverka alla led i 

ABC-analysen (Ramnerö & Törneke, 2006). En EO kan beskrivas som en 

”motivationell förutsättning” för ett beteende, en kontext som kan sägas omgärda 

men inte ersätta A eller C som förklaringsfaktor för ett givet beteende.  

Modellinlärning 

Modellinlärning, en komponent i Banduras Social Cognitive Theory, har sin grund i en 

nedärvd förmåga till imitation och härmning av närstående individers beteenden 

(Bandura, 1977). Inlärningen i andra hand gör att individer kan lära sig nya beteenden 

utan att behöva gå igenom en ”trial and error” process genom att utföra dem själv. Om 

beteendet visat sig resultera i en önskvärd konsekvens kommer individen att motiveras 

att ta till sig beteendet och repetera det i framtiden (Pajares, 2002). Dessutom ges 

tillgång till en annan typ av förstärkare då det i sig är förstärkande att agera på samma 

sätt som en social förebild (Ramnerö & Törneke, 2006). 

Relational Frame Theory (RFT)  

Den vanligaste kritiken av funktionell analys är att den bygger på principer som inte 

räcker till för att omfatta mångfalden i mänskligt språk och tänkande. Relational Frame 

Theory är en teori som tar hänsyn till den här komplexiteten (Hayes, Barnes-Holmes & 

Roche, 2001). 

Relationsresponser innebär att individer kan agera utöver de faktiska relationerna i 

tillvaron, det vill säga på relationer som kan vara godtyckligt skapade av det sociala 

sammanhanget. Ovanstående kan också uttryckas i termer av relationsinramning. 
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Exempel på inramningar kan vara motsats, jämförande (större än/mindre än), 

tidsmässiga (före/efter), kausala (om… så) och sådana relationer som rör perspektiv 

(här/där). En ensam ny inramning kan orsaka stora förändringar för en individ eftersom 

allt står i relation till vartannat; detta utan att någon ”fysisk” förändring har inträffat 

(Ramnerö & Törneke, 2006). Relationsinramning innebär också att vi kan avstå från 

omedelbar behovstillfredsställelse för att uppnå något längre fram. Härifrån stämmer 

förmågan till problemlösning och planering då vi kan relatera till konsekvenser som 

ligger långt fram tids- eller rumsmässigt, något som därmed kan bli styrande för hur vi 

beter oss i nuet (Ramnerö & Törneke, 2006). 

Regelstyrning innebär att beteenden har förmedlats via regler snarare än via direkt 

erfarenhet (Ramnerö & Törneke, 2006). Modellinlärning och regelstyrt beteende kan 

också ofta samverka. En verbal instruktion kan komma att leva ”sitt eget liv” och ta 

över en persons sätt att bete sig trots att den inte längre har en reell koppling till det man 

vill uppnå. Detta innebär att vi kan fortsätta att göra saker som inte är funktionella för 

att vi tycker att ”det borde gå” eller för att vi vill ”ha rätt”. Att följa en regel tycks också 

i sig kunna vara förstärkande. Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb och Korn (1986) 

har i en experimentell studie visat på att människor är benägna att följa givna 

instruktioner även om resultatet av att följa dessa innebär att man går miste om andra 

positiva konsekvenser, vilka skulle ha utfallit ifall man hade valt ett alternativt beteende. 

Med andra ord tycks regelstyrt beteende bidra till inflexibilitet vad gäller mänskligt 

fungerande (Hayes, 1989, refererad i Stewart, Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Bond & 

Hayes, 2006). 

Enligt RFT producerar verbalt sofistikerade människor massor av enkla och komplexa 

självregler på regelbunden basis. Dessa kan variera från enkla regler som att ”Jag måste 

stiga upp tidigt för att hinna i tid till skolan” till mer komplexa självregler angående 

livsavgörande frågor eller förhållningssätt, såsom ”Jag måste alltid göra mitt bästa” 

(Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, McHugh & Hayes, 2004). Regler som tillhandahålls 

av andra och regler som ställs upp av individen själv fungerar enligt samma principer, 

med den skillnaden att självreglerna involverar självet på ett annat sätt (Stewart et al., 

2006). Självmedvetenhet enligt RFT innebär att individen inte bara baserar sitt agerande 

på tidigare beteenden utan även utifrån en verbal utvärdering av dessa beteenden, vilket 

i sin tur förutsätter relationsinramning (Hayes & Wilson, 1993). Den verbala 

självmedvetenheten skapar möjligheter till framtidsplanering men innebär också risk för 

psykisk smärta (Hayes & Gifford, 1997). Ett exempel är att ett bakslag på arbetsplatsen 

kan dröja sig kvar i medvetandet och påverka en individs tankar kring sitt arbete långt 

efter det att den aversiva situationen inträffade.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att få en bild av upplevda skolrelaterade prestationskrav hos 

barn i år 8 samt att peka på förklaringsfaktorer till hur dessa kan ha uppkommit och 

möjliga skäl till varför de vidmakthålls. Med upplevda prestationskrav avses i den här 

uppsatsen såväl uttryckta krav som andra tankar, känslor och beteenden som kan 

relateras till en strävan hos barnen att prestera.
12 

                                                           

1
 Definitionens bredd kan förstås utifrån inlärningsteorins syn på beteenden som inkluderande dels yttre, 

dels inre beteenden (Kåver, 2006). 
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Frågeställningar 

 Hur beskriver barn i år 8 sina upplevda skolrelaterade prestationskrav?  

 Hur kan prestationskrav vad gäller skolan ha uppkommit samt vad kan det finnas för 

faktorer till att de vidmakthålls? 

M e t o d 

Frågeställningens utveckling 

Uppsatsens frågeställning har kommit att utvecklas under arbetets gång. Utifrån en 

initial avsikt att skriva om prestationsbaserad självkänsla (pbs) hos barn i år 8 (se nedan 

under Avgränsningar) formulerades frågeställningen enligt följande: 

Preliminär frågeställning I: Hur beskriver barn att det är att gå i år 8 på högstadiet, 

bland annat med avseende på prestationer och självkänsla? 

Materialet innehöll dock inte tillräckligt med data för att det skulle gå att uttala sig kring 

elevernas prestationsbaserade självkänsla eftersom just kopplingen mellan 

prestationskrav och självkänsla saknades i materialet. Samtidigt stod det klart att 

intressant material erhållits kring barnens upplevda prestationskrav samt möjliga 

uppkomstfaktorer vad gäller dessa krav. Mot bakgrund av detta omformulerades 

frågeställningen till att lyda som följer: 

Preliminär frågeställning II: Hur beskriver barn i år 8 sina upplevda prestationskrav 

och var kan dessa tänkas komma ifrån? 

Materialets omfattning krävde efter hand en avgränsning av frågeställningen. En tydlig 

övervikt fanns av betydelsefulla citat kring skolprestationer, och detta bedömdes också 

som det mest relevanta området att undersöka vidare. Andra uttalade prestationsarenor, 

såsom fritidsintressen och social interaktion, utelämnades därför i frågeställningen: 

Preliminär frågeställning III: Hur beskriver barn i år 8 sina upplevda prestationskrav 

vad gäller skolan och var kan dessa tänkas komma ifrån? 

Då ett rikt material uppmärksammats kring kravens vidmakthållande, kom 

frågeställningen slutgiltigt att utökas med även denna aspekt. Se Frågeställningar ovan. 

Avgränsning/förförståelse 

Tidigt under utbildningen började vi intressera oss för frågor som rör barns självbild och 

självkänsla och hur detta påverkar deras psykiska hälsa. 2004 respektive 2005 

genomförde vi två projektarbeten som byggde på intervjuer med barn i år 5 med olika 

socioekonomisk bakgrund och som handlade om hur de såg på sig själva.  

När vi 2009 skulle skriva en litteraturstudie föll valet på en fördjupning inom ämnet 

prestationsbaserad självkänsla, något som enligt flera forskare är en förutsättning för 

utvecklandet av utbrändhetsproblematik (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). Oss 

veterligen fanns det ingen litteratur/forskning som avsåg prestationsbaserad självkänsla 

hos barn. Vi blev därför nyfikna på att försöka skapa oss en bild av hur barn i år 8 ser på 

frågor kring prestation och krav, bland annat mot bakgrund av att man i år 8 för första 
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gången får skriftliga betyg. Detta intresse låg till grund för den ursprungliga 

frågeställningen. 

Vi har båda valt kognitiv beteendeterapi som valfri fördjupningskurs på 

psykologutbildningen. Denna inriktning har bidragit till att det inlärningsteoretiska 

perspektivet har fungerat som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen och att huvuddelen 

av forskning/teorier på området som härstammar från andra inriktningar därmed 

utelämnats.  

Analysmetod 

Utifrån en ambition att fånga variationen och mångfalden i barnens uppfattningar kring 

frågeställningen valdes en kvalitativ analysmetod med inriktning på tematisk analys. 

Under processens gång har arbetet växelvis skett genom induktiv respektive deduktiv 

tematisk analys med utgångspunkt i Langemars (2008) och Hayes (2000) metodik.  

Mot bakgrund av att vi hade en viss förkunskap inom området och genom att 

frågemallen formulerades med inspiration från Johnson & Bloms (2007) skala för 

bedömning av prestationsbaserad självkänsla, med en majoritet av frågor kring 

områdena krav och skolprestationer, kan utgångspunkten sägas ha varit deduktiv. 

Eftersom det inte är belagt att prestationsbaserad självkänsla finns i den aktuella 

åldersgruppen valdes dessutom en delvis induktiv modell när det gällde 

frågeformulering och följdfrågor under intervjuerna. Ambitionen var att formulera 

frågorna så öppet som möjligt och att visa lyhördhet för de intresseområden som togs 

upp av eleverna själva. Detta för att förhållningssättet skulle vara så öppet som möjligt 

inför hur barnen valde att diskutera kring prestation och självkänsla. Vad gällde frågor 

kring tonåren så var förfarandet helt och hållet induktivt med endast en inledande bred 

fråga kring området. Även analysen präglades av en i huvudsak induktiv modell då 

målet var att låta data styra framtagandet av teman i så stor mån som möjligt. 

Undersökningsdeltagare 

Den forskning som Perski med kollegor vid Stressforskningsinstitutet bedriver i syfte att 

kartlägga eventuell förekomst av prestationsbaserad självkänsla och stress hos 

gymnasieungdomar genomförs på tre skolor – på Lidingö respektive i Blackeberg 

(Stress i gymnasieskolor – en interventionsstudie, 2009). Eleverna vid dessa skolor 

kommer ofta från områden där invånarna har en hög socioekonomisk status och en hög 

utbildningsnivå, något som Hallsten et al. (2005) har visat har ett samband med höga 

nivåer på prestationsbaserad självkänsla. Även i den här studien valdes två skolor i 

områden med hög socioekonomisk status – Danderyd och Bromma. Enligt statistik 

avseende 2007 var medelinkomsten för boende i Danderyds kommun 410 700 kr (högst 

i Sverige) (Benson, 2008) och medelinkomsten i Bromma (en stadsdel inom 

Stockholms stad) samma år 375 100 kr (USK, Medelinkomster 2005-2007, Stockholm). 

Riksgenomsnittet samma år var 211 000 kr (Benson, 2008). Urvalet kan dessutom 

rubriceras som ett bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare kände anställda vid de båda 

skolorna.  

 

Personal på respektive skola kontaktades, i det ena fallet en studierektor och det andra 

en elevassistent, och informerades om syftet och upplägget för uppsatsen. De fick också 

ta del av ett informationsbrev (se Appendix I) där etiska aspekter togs upp och 
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information gavs om vilka handledarna till uppsatsen är och hur de skulle kunna 

kontaktas. 

Godkännande om att genomföra undersökningen gavs och vi blev därefter inbjudna att 

presentera oss för eleverna – två klasser i respektive skola. En kort presentation hölls 

där innehållet i informationsbrevet togs upp. Därefter blev eleverna tillfrågade om de 

var intresserade av att delta, och de som accepterade fick skriva upp sig på en lista. Alla 

som visat intresse fick därefter ett informationsbrev hemskickat tillsammans med en 

lapp om informerat samtycke som deras föräldrar skulle skriva under och återsända till 

en av våra handledare i ett bifogat frankerat kuvert. Några elever anmälde sitt intresse 

om att delta i efterhand till skolan som då tog kontakt med oss. Därpå skickades 

informationsbrevet samt samtyckesblanketten hem till deras föräldrar. 

När de signerade samtyckena erhållits kontaktades eleverna per mail eller telefon och en 

dag för intervjun bokades upp. I den ena skolan erhölls dessutom hjälp av en 

elevassistent som på den aktuella dagen hjälpte till att påminna eleverna och såg till att 

de gick till det rum där intervjun skulle äga rum. 

I den ena skolan intervjuades 13 barn, åtta tjejer och fem killar, och i den andra skolan 

sju barn, alla tjejer. Samtliga barn uppgav att de var 14 år vid tidpunkten för intervjun. 

Alla barn hade syskon (hel-, halv- eller bonussyskon). Fem av barnen hade äldre 

syskon, sju hade yngre syskon och åtta barn hade både äldre och yngre syskon. Tre av 

barnen hade skilda föräldrar. 

Apparatur och Material 

En intervjumall av semistrukturerad karaktär sammanställdes. Denna kom att korrigeras 

ett par gånger under arbetets gång, dels efter att två pilotintervjuer genomförts (se nedan 

under Datainsamling) och dels efter den elfte intervjun. Skälet till den andra ändringen 

var att vissa frågor behövde förtydligas för att de bättre skulle förstås av 

intervjupersonerna. Ett par frågor lades då också till för att utförligare svar skulle kunna 

erhållas kring självkänsloaspekten i det som var den ursprungliga frågeställningen. Den 

slutgiltiga intervjumallen återfinns i Appendix II. Mallen fungerade som en bred 

utgångspunkt vid intervjuerna med uppslag till följdfrågor eller alternativ att diskutera 

kring om detta skulle behövas. Avsikten var inte att samtliga frågor skulle ställas, vilket 

heller inte blev fallet under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och ljudfilerna 

kopierades senare över till två datorer där databearbetningen (i Word-format) 

genomfördes. 

 

Datainsamling 

Efter sammanställningen av den ursprungliga intervjumallen genomfördes två 

pilotintervjuer. Den ena intervjupersonen var en tolvårig pojke och den andra en 16-årig 

flicka. Efter dessa två pilotintervjuer ändrades ordningen på ett par av frågorna och en 

fråga omformulerades.  

 

I den första skolan, där 13 elever intervjuades, ägde alla intervjuer, utom två, rum på 

höstterminen (oktober-december) innan barnen hade fått sina första betyg. De två sista 

intervjuerna ägde rum i januari, det vill säga när eleverna hade hunnit få höstterminens 

betyg. I den andra skolan ägde samtliga intervjuer rum på vårterminen under januari-

februari. Intervjuerna genomfördes på skoltid när övriga klasskamrater hade 
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mentorstimme eller klassråd. På grund av detta var samtliga elever informerade om att 

intervjuerna skulle hålla på i maximalt 45 minuter, men att de naturligtvis hade rätt att 

avsluta intervjun tidigare om de så önskade. I ett fall hade klassrådstimmen blivit 

inställd så intervjun genomfördes då istället på elevens håltimme. 

Intervjuerna varierade i längd mellan 22 minuter och 47 minuter varav merparten låg 

runt 35 minuter. Variationen kom sig av att eleverna hade olika mycket som de ville 

dela med sig av i det aktuella ämnet. I ett fall blev intervjun förkortad eftersom lokalen 

var dubbelbokad. Vi intervjuade tio elever var och vi valde att genomföra intervjuerna 

var för sig. Skälet till detta var uppfattningen om att det kunde kännas som ett ojämlikt 

förhållande om vi var två intervjuare då intervjupersonen var ensam. Enskilda 

intervjuer, till skillnad från gruppintervjuer, förmodades främja öppenhet från elevernas 

sida. Alla intervjuer genomfördes på respektive skola, i enskilda rum, och alla intervjuer 

spelades in. I en av intervjuerna slutade inspelningsutrustningen att fungera när det var 

25 minuter kvar av intervjun. Intervjuaren sammanfattade då dessa minuter av intervjun 

skriftligt och den intervjuade eleven fick sedan läsa denna sammanfattning och fick 

lämna sitt godkännande till att det var så han/hon hade upplevt intervjun och att 

sammanfattningen fick användas i uppsatsen. 

Vi som intervjuade barnen är båda kvinnor – 36 respektive 40 år gamla. Vi har båda 

barn i förskole- och skolåldern och vi är dessutom båda två civilekonomer sedan 

tidigare och har jobbat i det privata näringslivet under flera år. Under utbildningen på 

Psykologlinjen har vi båda två praktiserat på BUP i 15 veckor.  

De etiska råd angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som 

Vetenskapsrådet förespråkar (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning) har följts.  

Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades (se ovan angående intervjun där 

inspelningsutrustningen slutade fungera) och lästes sedan igenom av uppsatsförfattarna 

samt av handledarna. Transkriberingarna gjordes ordagrant men utan notering av 

längden på pauser eller varje skratt och hummande. 

Därefter tog vi, var för sig, hela materialet på 20 intervjuer och letade teman och 

strukturerade materialet utifrån den ursprungliga frågeställningen (Preliminär 

frågeställning I). Under varje tema listades alla citat från samtliga intervjuer som ansågs 

höra till respektive tema. Målet var att samtliga relevanta citat skulle noteras vilket 

krävde frekventa genomläsningar av texten.  För att det skulle gå att säkerställa att allt 

som var relevant inkluderades (i görligaste mån) var principen att fria snarare än fälla 

citat. Vissa citat kunde därför inledningsvis hamna under ett preliminärt tema innan det, 

efter vidare analys, flyttades till en mer korrekt plats. För att möjliggöra ett 

ursprungsspårande i materialet i efterhand numrerades varje citat. Om citatet till 

exempel löd ”jag gillar att vara bäst” (7:8) så betyder 7:8 att citatet kommer från 

intervjuperson nr 7 från sida nr 8 i den färdigtranskriberade intervjun. Därefter 

jämfördes de båda dokumenten av erhållna teman och, samtidigt som de inte var 

identiska, så hade samma grundaspekter hittats.  

Utifrån erhållna data omformulerades frågeställningen (se Preliminär frågeställning II) 

och teman som ansågs kunna besvara frågeställningen valdes ut. Dessa teman 
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strukturerades upp ännu mer noggrant i så kallade subteman där citat som bedömdes 

tillhöra samma aspekt inordnades. Mer omfattande subteman strukturerades mer 

systematiskt med ytterligare underrubriker. För varje subtema noterades vilka 

intervjupersoner (numrerade) som fanns representerade i just detta subtema. Detta för 

att möjliggöra att de intervjupersoner som hade uttryckt motsägelsefulla åsikter skulle 

kunna fångas upp. I de fall där motsägelser upptäcktes, och det fanns en osäkerhet kring 

innebörden, lästes intervjupassagerna igenom ytterligare en gång för att eventuella 

missuppfattningar skulle kunna redas ut. Om de motsägelsefulla åsikterna fortfarande 

kvarstod, och om det bedömdes vara av vikt utifrån frågeställningen, noterades detta i 

sammanfattningen. 

Därefter delades de olika temana upp mellan oss och varje tema sammanfattades i 

löptext. Ambitionen var att se till att alla åsikter och synpunkter som framkommit i 

grundmaterialet fortfarande fanns med. I detta skede av processen fanns rikligt med citat 

som underbyggde sammanfattningarna. När detta arbete slutförts mailades temat över 

till den andra uppsatsförfattaren som med utgångspunkt i sina egna subteman stämde av 

så att alla aspekter från även dennes tematisering fanns med i beskrivningen. På grund 

av att vi båda, var för sig, hade gått igenom alla intervjuer var vi säkra på att vi i 

möjligaste mån hade fått med alla tankar, aspekter och åsikter från varje enskild 

intervjuperson kring varje enskilt tema. 

I slutet av denna process smalnades frågeställningen av ytterligare i två steg via 

Preliminär frågeställning III till den slutgiltiga frågeställningen. Antalet teman 

reducerades utifrån den slutliga frågeställningen och därefter kortades löptexten ner 

utifrån målet om att essensen i materialet skulle bibehållas, samtidigt som texten skulle 

bli mer koncentrerad. I det sista analyssteget abstraherades samtliga teman upp till de 

huvudområden som redovisas under Resultat nedan.  

R e s u l t a t 

Under analysarbetet framstod tonåren som en faktor som påverkar både barnens 

upplevda prestationskrav och möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer till dessa. 

I enlighet med den inlärningsteoretiska ramen för arbetet har Tonår betraktats som en 

Etablerande omständighet och resultatsammanfattningen inleds med en beskrivning av 

barnens upplevelse av att befinna sig i tonåren. Resultatet är därefter uppdelat i enlighet 

med frågeställningarna – barnens kommunicerade Egna upplevda prestationskrav samt 

Möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer. Resultatstrukturen återges nedan.  
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Tabell 1. Erhållna huvudområden och teman. 

Huvudområden Teman 

Etablerande omständighet  Tonår 

Egna upplevda prestationskrav  Höga krav 

 Lägre krav 

 Egna krav/andras krav 

 Tid som läggs på studier 

Möjliga uppkomst- och 
vidmakthållandefaktorer 

 Familjens betydelse 

 Skolans/lärarnas betydelse 

 Kompisars betydelse 

 Utvärdering av egna 
prestationer 

 Reaktioner vid 
misslyckande 

 Reaktioner vid framgång 

 Framtidsutsikter 

Etablerande omständighet 

Tonår 

Tonåren beskrivs av barnen som en tid av ambivalens med en hög grad av osäkerhet och 

svårigheter att leva upp till alla krav som ställs på dem, samtidigt som de njuter av att 

umgås med kompisar och att stå på egna ben. En bild av tonårstiden som ges är att det 

är en påfrestande, kravfylld och stressig period. Det uttrycks en osäkerhet kring vem 

man är och hur man ska vara – ”när man är tonåring så kanske man tappar bort lite 

grann av sig själv och känner att man alltid måste hålla på och spela en roll”. 

Högt ställda förväntningar på tonårsperioden har inte alltid infriats och det uttrycks 

nostalgi vid tankar på tidigare år och en osäkerhet inför framtiden. Det kan också 

upplevas som svårt att räcka till utifrån alla krav som ställs på en från olika håll 

såsom från skolan, familjen, aktiviteter och kompisar. Samtidigt kan barnen känna 

det som att ingen förstår dem – ”ingen annan än de som är tonåringar vet hur det är 

att vara tonåring”. Barnen beskriver vidare att de upplever mer markanta  

humörsvängningar än tidigare och flera barn nämner att antalet konflikter med 

familj och vänner ökat. Det tas upp att det förekommer grupptryck från kompisar 

om att dricka alkohol på fester, dock tar de flesta avstånd från alkohol och har 

heller inte svårt att tacka nej för egen del. I vissa grupper tycks regeln snarare vara 

att man ska avstå från att dricka alkohol. 
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Hög status i kompisgruppen eftersträvas på sina håll och tycks hänga samman med 

att vara framåt och social, att umgås med andra populära personer, se bra ut, ha 

märkeskläder och gärna ha kända föräldrar. Det ges en uppdelad beskrivning av 

informella regler för killar och tjejer där killar tycks ha större svängrum för hur de 

kan bete sig. Meningarna går isär vad gäller popularitet i relation till 

skolprestationer; en åsikt är att det är viktigt att prestera bra i skolan, en annan är 

att skolkande och nonchalans avseende skolan kännetecknar dem som är populära. 

Idealet tycks vara att ha bra betyg utan att behöva anstränga sig för att uppnå det.  

 

Tonårstiden beskrivs också i positiva ordalag som en rolig och spännande period då 

barnen växer och lär sig mycket om sig själva. Kompisar lyfts fram som mycket 

viktiga och barnen har ett behov av att spendera mycket tid tillsammans med dem. 

Att kunna stå på egna ben tycks uppskattas – ”Man får en frihet. Man får åka lite 

som man vill och så där. Man behöver inte alltid ha pappa och mamma där” . 

Samtidigt framkommer att relationen med familjen ses som mycket betydelsefull 

och som en källa till uppmuntran och trygghet. Ofta ger samma person nyanserade 

bilder av tonårstiden med både positiva och negativa aspekter – ”det är både dåliga 

och bra saker, det är liksom både och men… det är liksom livserfarenhet” . 

Egna upplevda prestationskrav 

Det uppges att barnen presterar, och ställer krav på sig själva, för deras egen skull – ”det 

rör ju egentligen inte någon annan” – men även i viss mån för föräldrars, lärares och 

kompisars skull. Kraven de ställer på sig själva varierar mellan att vara väldigt höga till 

att vara relativt låga och det förekommer också att barnen planerar att höja kravnivån till 

vårterminen i år 8 eller till år 9. 

Höga krav 

Att ställa höga krav på sig själv när det gäller sina skolprestationer uttrycks som att det 

är viktigt att det går bra i skolan – antingen för att siktet är inställt på höga betyg eller 

för att ambitionen är att vara duktig och lyckas bra. Det förekommer också, beroende på 

intresseområden eller framtida yrkesplaner, att olika krav ställs inom olika skolämnen. 

Det framkommer att det är viktigt att göra saker rätt och bra och att känna sig nöjd med 

sina prestationer. Ett skäl till varför barnen säger sig ställa höga krav på sig själva är att 

det känns rimligt att göra det när de upplever att de är bra på något. Problemet är bara 

att det då är lätt att ”sätta upp alldeles för höga mål”. Ett annat skäl till att ställa höga 

krav på sig själv, när det gäller betyg, handlar om en vilja att komma in på ett 

eftertraktat gymnasium. Ibland handlar det dock om betyget i sig. En person uttrycker 

det som att ”men jag måste ju fortfarande ha bra betyg”. 

Det anses som nyttigt att våga ställa höga krav på sig själv eftersom det kan sporra en 

till att prestera bättre. Ett problem med höga krav å andra sidan är att vissa barn sällan 

får känna att de har lyckats bra med någonting. Det nämns också att det kan vara jobbigt 

att leva upp till kraven utan att kraven för den sakens skull skulle anses som ”dåliga”. 

En rädsla för att klappa ihop helt på grund av att man pressar sig själv för hårt nämns 

också. Några elever nämner att de ibland helt enkelt inte orkar leva upp till och studera i 

enlighet med de höga egna kraven, vilket kan leda till att de ångrar sig i efterhand om 

det sedan gick dåligt på ett prov eller ett läxförhör. 

Flera är medvetna om att de ställer väldigt höga krav på sig själva och uppger att de 

alltid har gjort det. Andra menar att det är något som har kommit nu på högstadiet och 
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att de egna kraven ökar i takt med att själva betygssättningen närmar sig. För vissa blir 

det inte tydligt förrän i intervjusituationen när ämnet diskuteras – ”jag ställer alltså 

jättehöga krav på mig själv (…) har liksom inte lagt märke till det själv förut”. 

Målet för de personer som uppger att de har väldigt höga krav på sig själva är att få 

MVG eller att få bäst. Det uttrycks som att ”jag måste upp dit”, ”jag ska få MVG” och 

”försöker alltid få det bästa”. En åsikt som framkommer är att det inte finns något 

alternativ till att vara bäst – ”jag måste få bäst”. Det nämns vidare att det är viktigt att 

alltid försöka göra sitt bästa och att det kan vara jobbigt att leva upp till eftersom det 

kan vara svårt att orka hålla samma höga nivå hela tiden. Som en person uttrycker det – 

”Måste göra mitt bästa. Alltid. Det går inget annat. Det finns inget annat. Det existerar 

inte. Så det är jobbigt.” Istället för att säga att det är viktigt att det går bra i skolan, 

uttrycker vissa barn att de vill att det går bra i skolan – ”man vill ju ha högsta betyg”. 

Flera barn säger att det är självvalt och att det är för deras egen skull som de presterar 

och ställer krav på sig själva. De vill nå bra resultat för sin egen skull och säger att det 

är för dem själva som betyget är viktigt eftersom det ju är de som får ta konsekvenserna 

av ett eventuellt dåligt betyg. Trots de högt ställda kraven verkar det inte som att barnen 

ser ner på andra som har en lägre ambitionsnivå. För vissa är det viktigt att få höga 

betyg redan nu i år 8, ”så himla viktigt nu”, trots att det betyget inte är så viktigt för 

framtiden. Anledningar som nämns är att det känns tryggare, det fungerar som en bra 

grund och att ”om jag ändå ska göra det så kan jag lika gärna göra det helhjärtat”.  

Lägre krav  

Trots att vissa uppger att de inte ställer så höga krav på sig själva så ställer de ändå krav 

på att de ska klara av skolan. Det nämns att man anpassar kraven efter den egna 

förmågan eller till hur mycket tid det anses vara rimligt att lägga på skolarbetet. Även 

betygsförväntningarna kan anpassas till vad som kan anses vara realistiskt med hänsyn 

till att det är det första betyg de får. Det är en spridd uppfattning att lärarna inte sätter så 

höga betyg på höstterminen år 8. Ett annat skäl som nämns till begränsade egna krav är 

önskan om att undvika den besvikelse som skulle bli resultatet av ett misslyckande med 

att nå upp till högt uppsatta mål – ”jag vill ha bra betyg och jag pluggar ju så bra jag kan 

men jag vill inte sätta för höga mål för att om jag inte når dem så blir jag… då känns det 

jobbigt”. Ytterligare ett skäl till att inte ställa för höga krav tycks vara att pressen 

därmed blir för stor på en själv. Det berättas också om att de egna kraven kan behöva 

sänkas om ett barn är duktigare än resten av klassen i ett ämne och läraren inte anpassar 

sin undervisningsnivå till den duktigare eleven ”kunde mycket mer matte än alla andra 

(…) nu gör jag lika mycket som alla andra”. 

 

Med lägre ställda krav är den gängse uppfattningen att det är ganska viktigt att det går 

bra i skolan. Åsikten att ”det som gäller är att bli godkänd” förekommer men samtidigt 

framförs åsikten att ett G eller ett VG kanske är målet för år 8 men att planen i år 9 är att 

höja ambitionsnivån och de egna kraven. Även om det skulle kännas bra med ett G sägs 

det att det skulle kännas ännu bättre med ett högre betyg och att G i alla ämnen skulle 

innebära en besvikelse. 

Egna krav/andras krav 

Flera av de som har intervjuats uppger att de egna kraven är högre än de externa kraven 

och att det också är de egna kraven som är svårast att leva upp till. Därmed inte sagt att 

de externa kraven inte också kan vara tuffa. Åsikten att de egna kraven är lättast att leva 

upp till förekommer också. En förklaring till detta som nämns är att de egna kraven kan 
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man anpassa efter sin egen förmåga och ambitionsnivå – ”Lättast att leva upp till mina 

egna krav (…) jag vet ju hur jag känner och jag vet ju hur mycket jag kan prestera. Och 

jag vet att jag kan göra ännu bättre.”. Åsikten att de egna kraven både är lättast och 

svårast att leva upp till framkommer också och i vissa fall har barnen samma krav på sig 

själva som familjen och/eller skolan har på dem.  

Tid som läggs på studier 

Det finns barn som uppger att de inte har tid eller ork att lägga så mycket tid på sina 

studier. Dessa barn kan tycka att det fungerar bra att avsätta begränsat med tid för 

studierna om de ändå lever upp till sin egen kravnivå, alternativt accepterar resultatet 

som blir av att de inte har pluggat ordentligt. Några barn beskriver också att det handlar 

om att de har svårt för att plugga eller att det beror på att de är lata och att de egentligen 

inte skulle ha några större problem med att prestera i enlighet med sina egna krav. 

Andra berättar att de lägger mycket tid på läxläsning. Det vittnas om daglig läxläsning, 

att de aldrig missar att göra en läxa, att de pluggar så mycket de kan, att de sitter uppe 

jättesent på kvällarna och pluggar alternativt går upp extra tidigt för att hinna med. Ofta 

lägger de som säger sig ställa höga krav på sig själva ner mycket tid på läxläsning men 

det finns även barn som beskriver en hög kravnivå i kombination med begränsad tid för 

studier. 

Förklaringar till hur vissa barn klarar av att plugga så mycket är att det gäller att ha 

disciplin och att arbeta fokuserat. Skälet till varför det känns värt att lägga ner all den 

här tiden är att barnen vill ha bra betyg i nian eller så nämns ett framtida drömyrke som 

de kämpar för att förverkliga. 

Möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer 

Familjens betydelse 

Krav från föräldrar. 

Flera barn beskriver kraven de upplever hemifrån som höga. En person säger till 

exempel att ”det funkar inte så bra om jag kommer hem med ett G”. Kraven kan komma 

från såväl mamma som pappa eller från dem båda två. Kraven kan uppfattas som såväl 

stöttande som kravfyllda och ibland lite av båda – det upplevs som positivt att de ställer 

krav om det inte blir för mycket. En elev menar att det är ”jobbiga krav men inte så här 

dåliga krav”. Som kontrast finns det också föräldrar som inte ställer så höga krav på sitt 

barn utan istället försöker förmå barnet att ställa lite lägre krav på sig själv. Antingen 

kan barnen strunta i att anpassa sina egna krav efter föräldrarnas krav, eller också kan 

föräldrarnas höga krav sporra barnen till att även själva ställa höga krav så att båda 

parter ligger på en liknande kravnivå. 

Uppfattningen förekommer att det är föräldrarnas krav som det är svårast att leva upp 

till. En önskan om att föräldrarna ska ställa lägre krav och istället vara nöjda och stolta 

över barnens resultat framförs. Det kan upplevas som frustrerande att föräldrar ibland 

kan ställa krav utan att riktigt förstå vad det innebär för eleven att försöka leva upp till 

dessa – ”ibland känns det som att de inte inser hur svårt det är att nå till de här 

MVG:na”. Att höga krav kan leda till en mindre öppenhet inom familjen beskrivs också. 

Om ett barn har lyckats bra på ett prov talar han eller hon om det hemma, men om det 

inte har gått så bra så säger barnet ibland ingenting.  
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Föräldrarnas krav kan vara kopplade till framtida mål rörande yrke eller skolor för 

högre utbildning eller så kan de vara mer allmänt hållna – som att man ska vara duktig i 

skolan. Dessa mer allmänna krav ger inga alternativ till hur barnet ska förhålla sig till 

skolan, att vara duktig är så att säga normalnivån i familjen. Kraven som ställs på 

barnen från deras föräldrar kan också uttryckas som att föräldrarna motiverar dem till att 

prestera bra i skolan genom att sätta upp villkor och belöna deras prestationer. 

Föräldrarna kan till exempel säga att barnet får fortsätta med sin dans eller sin ridning så 

länge barnet sköter skolan och gör sina läxor. Krav hemifrån kan uttryckas på ett 

auktoritärt sätt – som att det är något barnet måste göra. De kan också framföras mer 

subtilt genom att föräldrarna regelbundet övervakar elevernas prestationer via skolans 

webbsida.  

 

Om föräldrarna för tydligt, och för ofta, uttrycker sina krav kan det uppfattas som 

irriterande och en åsikt som framkommer är att föräldrarna har lättare för att tjata och 

ställa krav än att visa att de är nöjda över barnens prestationer. Att föräldrar kan bli sura 

och irriterade om inte barnen lever upp till de krav som föräldrarna har på dem 

framkommer och det finns exempel på barn som är tydliga med att de inte klarar av eller 

orkar med att leva upp till föräldrarnas förväntningar. Det kan istället få motsatt effekt 

om kraven hemifrån blir för höga. Som ett barn uttrycker det – ”[om] nån sitter och 

tjatar jättejättemycket på mig det skulle vara lite irriterande för det är lätt så att man 

hellre vill trotsa då (…) då skiter jag i det totalt istället”. 

Stöd. 

En del beskriver att de känner stöd, snarare än krav, från sin familj och även en 

förståelse från föräldrarnas sida om hur svårt det kan vara att alltid prestera på topp. 

Ibland hinner inte föräldrarna stötta sina barn i deras skolarbete eftersom de arbetar så 

mycket själva och är trötta när de kommer hem. Det är en uttalad önskan att föräldrarna 

skulle hinna engagera sig mer men det framkommer också att i avsaknad av ett 

föräldrastöd kan äldre syskon ta på sig denna roll. Samtidigt som att det ses som positivt 

att föräldrarna visar ett stort engagemang för barnens skolarbete kan det leda till en 

irritation från barnens sida på grund av att föräldrarna kan ha svårt att hjälpa barnen på 

ett adekvat sätt. 

Sporre. 

Familjen kan också sporra barnen till att prestera bra i skolan. Äldre syskons 

skolprestationer kan fungera som en inspirationskälla. Det kan vara ett äldre syskon som 

har presterat väl i skolan och som därigenom ses som en förebild, men det kan också 

vara ett äldre syskon som har haft svårt för sig i skolan och som barnet istället sporras 

till att lyckas bättre än. Det framkommer att det i vissa fall är barnen själva som känner 

av denna konkurrens men ibland kommer kraven uttalat från föräldrarna och ibland 

endast som ett av barnen upplevt (ej uttalat) krav från föräldrarna. I vissa fall är 

föräldrarna medvetna om att barnet känner av en konkurrens med sitt/sina äldre syskon. 

 

Ett högpresterande äldre syskon blir i vissa fall någon som barnet i fråga inte vill 

prestera sämre än eller som de helst vill prestera bättre än. Det framkommer till och med 

att det ibland inte känns som att det finns något alternativ till att prestera lika bra som 

sina syskon – det är något som bara måste göras. Det kan också upplevas som jobbigt 

och pressande att behöva känna den här konkurrensen eftersom det sägs vara svårt att 

lyckas med sin föresats – ”jag kommer aldrig att ligga på deras nivå”. Barn som har 

syskon som inte har klarat sig så bra i skolan kan ha det som ett avskräckande exempel. 
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De har sett på nära håll hur tråkiga konsekvenserna kan bli om man inte satsar på att 

göra bra ifrån sig i skolan och ser det som en motivation till att själva prestera väl.  

 

Konkurrensen med äldre syskon kan bottna i en strävan att få föräldrarnas positiva 

bekräftelse. Flera barn har sett hur mycket beröm ens duktiga syskon har åtnjutit och 

vill uppleva samma sak själv. Alternativt har vissa barn märkt att deras lågpresterande 

syskon inte har fått något beröm och då vill man vara den som gör föräldrarna stolta och 

som får detta beröm. Även den positiva respons äldre syskon kan ha erhållit av att ha 

blivit antagna till populära skolor kan vara en källa till inspiration. 

 

Även föräldrarna kan inspirera barnen till att prestera väl i skolan. Det kan handla om 

att föräldern är en positiv förebild, någon som barnen vill efterlikna, eller så kan det 

handla om en upplevelse av vikten av att prestera för att barnet ska kunna hävda sig 

hemma och konkurrera med högpresterande föräldrar. Det kan också handla om att ett 

barn vill göra föräldrarna stolta och glada – ”jag vill att de ska vara stolta och nöjda med 

mitt resultat, och om de inte blir det så blir jag ledsen klart”. 

Föräldrarnas val av högskola eller yrkeskarriär och även deras arbetsbörda kan inspirera 

barnen när de ska göra sina val för framtiden eller så kan det ses som avskräckande. Det 

liv familjen lever, såsom nivå på levnadsstandard och boendeform och bostadsområde, 

kan också fungera som en förebild för hur barnen själva vill se sin egen framtid.  

Skolans/lärarnas betydelse  

Krav från skolan/lärarna. 

Kraven från skolan och lärarna varierar mellan att anses vara för låga, att vara lagom 

och till att anses som väldigt höga – då ofta i jämförelse med hur eleverna har uppfattat 

att kravnivån har varit i tidigare skolor.  

 

Det framförs att kraven har blivit extra höga nu i åttan eftersom barnen för första 

gången ska få skriftliga betyg. Kraven verkar i första hand handla om läxor och prov 

men även om saker som att vara mer aktiv på lektionerna eller att våga räcka upp 

handen och svara på frågor. Det berättas om att man framför allt kan känna av kraven i 

de ämnen som upplevs som mest intressanta och där det känns viktigt att vara duktig 

inför läraren – ”Bara egentligen i SO som jag känner lite press. Annars känner jag ingen 

press alls.” – men det berättas samtidigt om en hög upplevd press överlag – ”vi har ju 

jättemycket i alla ämnen, så att det är ingenting så här ’oj bild, då kan jag slappna av’”. 

Det tycks också vara så att olika lärare ställer olika krav, som i följande fall när ett barn 

missat att göra sin läxa:  

”Om det är en snäll lärare säger de ’ah, ok men då får du lämna in på typ måndag’ 

eller nåt sånt där. Om det är en sträng lärare så bara ’jaha men du får göra det här 

läxförhöret ändå’.” 

Det beskrivs att om ett barn har presterat bra så kan det kännas som att läraren efter det 

höjer kraven på barnet så att det sedan inte riktigt kan eller får prestera sämre. Även för 

mycket beröm från en lärare kan uppfattas som jobbigt och kan medföra att eleven sätter 

alltför hård press på sig själv. Det nämns också att kraven från skolan kan upplevas som 

att det finns en norm eller en kultur på skolan – att man som elev ska vara bra och ha 

toppenbetyg. Att det med andra ord är något som förväntas av en som elev på just den 

här skolan. Det kan också upplevas som kravfyllt att tycka sig behöva vara omtyckt av 
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sin lärare eller att stå på personlig god fot med läraren för att få bra betyg – ”man måste 

verkligen så här vara extra snäll så här, obekvämt snäll mot lärarna för att kunna få bra 

betyg”. 

Stöd. 

Kraven från lärarna kan också vara positivt laddade och mer uppfattas som ett stöd – 

”de vill att man ska få bra betyg (…) de vill ju det bästa för oss (…) de peppar en till… 

så att man ska få bra betyg”. Att skolan erbjuder en andra chans (i form av ett nytt 

läxförhör till exempel) vid ett misslyckande ses också som stöttande. Det uttrycks att det 

finns en tilltro till att lärarna känner av vilka krav som är rimliga att ställa på den 

enskilde eleven så att de anpassar kraven på individnivå. Ett barn berättar att ”skolan vet 

var jag står och de sätter lagom [krav]”.  

Sporre. 

Eleverna kan se både positiva och negativa sidor av högt ställda förväntningar från 

skolans sida – det kan vara jobbigt men det kan också sporra dem till att anstränga sig 

och prestera bättre. Det berättas också att även om ett barn utåt sett, inför kompisar, 

kanske låter påskina att han/hon tycker att kraven från skolan känns jobbiga så kanske 

det inte riktigt stämmer med sanningen – det anses egentligen som ganska bra att skolan 

ställer krav och på så sätt motiverar barnen till att anstränga sig.  

Kompisars betydelse 

Krav från kompisar. 

Det framkommer att man kan uppfatta att kompisar ställer krav på en när det gäller ens 

skolarbete men att de vanligtvis inte upplevs som så svåra att leva upp till. Ett område 

där barnen ställer krav på varandra är grupparbeten. Kraven kan uppfattas som 

någonting positivt eller mest som ”skryt” och det kan ha betydelse från vem kraven 

kommer – ”beror på vem som säger det, är det någon som jag inte bryr mig ett piss om 

vad den tycker så bryr jag mig inte”. 

En åsikt som framkommer är att det är en norm i skolan att man ska ha bra betyg och att 

man ska ställa krav på varandra. Det är dock tveksamt om det här gäller alla elever eller 

om det bara gäller tjejerna eftersom någon uttryckligen säger att ”tjejerna vill alltid ha 

bra betyg”. Barn som vanligtvis har bra resultat på prov kan uppleva det som att andra 

förutsätter att de alltid ska göra bra ifrån sig. Detta kan innebära att barnen själva kan 

uppleva det som ett prestationskrav från kompisar att man alltid måste vara duktig. 

Åsikten framförs dock att det inte upplevs som så jobbigt att leva under den här pressen. 

Kompisar kan ibland reagera ganska tufft och nedlåtande när en klasskamrat presterar 

bra – ”bra, bra NN, det trodde vi inte om dig” – men även när någon presterar sämre – 

”då blir det liksom så här ’ha-ha-ha-ha-ha’”. Åsikten att kompisar inte ställer krav på 

varandra förekommer också. En förklaring till detta som framförs är att skolarbetet är 

individuellt och att barnen tänker mest på sig själva och sitt eget resultat.  

Stöd. 

Kompisar kan stötta en till att prestera – om ett barn har presterat dåligt så kan kompisar 

peppa honom/henne till att prestera bättre nästa gång och om ett barn har presterat bra 

så kan de motivera barnet till att lyckas ännu bättre nästa gång. Det uppges också att 

barnen kan hjälpa varandra när det gäller läxläsning.  
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Sporre. 

Det framkommer att det är i jämförelsen med sina klasskamrater, snarare än baserat på 

föräldrars synpunkter, som ett barn verkligen kan känna om det är lyckat eller inte – 

”jag vet att man inte ska jämföra sig med andra… men om jag fått bra jämfört med 

andra så har jag fått bra”. Åsikterna går dock isär kring om barnen jämför sina 

prestationer med andra eller inte. Det förekommer barn som inte tycker att jämförelser 

görs, men vittnas på andra håll om att klasskompisar jämför provresultat och betyg och 

även hur mycket tid som läggs ner på skolarbetet. Det önskvärda verkar vara att man 

ska lägga ner så lite tid som möjligt men samtidigt prestera bra. Det framkommer även 

att det för ett par år sedan blev viktigt för tjejerna att de skulle prestera bättre än 

killarna. 

Uppfattningarna om jämförelser skiljer sig åt från att de anses ske allt för ofta och kan 

upplevas som pressande, jobbiga och irriterande till att vissa inte bryr sig speciellt 

mycket om att det jämförs. På samma sätt som att det har betydelse från vem kraven 

från kompisar kommer så är det i vissa fall också bara vissa personer som barnen jämför 

sig med. Det kan till exempel vara så att någon som upplevs skryta mycket om sina 

resultat och då blir det viktigt att vara bättre än just den personen. En åsikt är att det är 

de som inte får bäst resultat som vill jämföra sig med de duktigare eleverna. En annan 

åsikt att de som jämför vill skryta med sina egna resultat och visa att de är bäst. Det kan 

också handla om att barnen vill veta exakt hur de ligger till i klassen.  

Konsekvensen av att jämföra sig med sina klasskompisar sägs vara att det blir viktigare 

att prestera bra. Även äldre vänner uppges kunna fungera som en inspirationskälla, även 

om det uttrycks en medvetenhet kring svårigheterna med att prestera på samma nivå 

som förebilden. När ett barn presterar bättre än andra beskrivs det som att det ”ser bra 

ut” och att han/hon känner sig stolt. Samtidigt kan det kännas jobbigt att få bättre 

resultat än vännerna och det uttrycks sympati för dem som det inte gått lika bra för. Har 

ett barn lyckats bra trots att han/hon har lagt ner betydligt mindre tid på sina läxor än 

sina klasskamrater finns risken att kompisarna blir irriterade på det framgångsrika 

barnet. 

Att prestera sämre än andra kan för vissa kännas ”helt ok” och de uppges också kunna 

lära sig till nästa gång av att någon annan har lyckats bättre. Andra blir avundsjuka och 

tycker att det känns jobbigt eller pinsamt att prestera sämre än klasskompisarna. Det 

framkommer att känslorna ofta är tudelade – man gläds för sina vänners skull samtidigt 

som man kan känna sig avundsjuk. Om ett barn har fått ett dåligt resultat kan han/hon 

må ännu sämre om det är många som har presterat bättre och barnet kan då bli osäkert 

på den egna förmågan. Ibland kan det vara jobbigt att hantera att någon som har lyckats 

bättre än en själv ändå är missnöjd med sitt resultat eller om någon som har lyckats lika 

bra som en själv blir besviken. Att få ett sämre resultat än kompisarna kan också 

upplevas som orättvist och ibland kan det förklaras bero på att de andra tar större plats i 

klassrummet, att de har ”haft tur”, varit inställsamma eller fuskat:  

”så blir man så arg när man ser att folk når sina betyg på dåliga sätt alltså att de 

fjäskar (…) de fuskar och sådär och då blir man så arg så man vill bara skrika ut 

fast det kan man liksom inte” 
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Utvärdering av egna prestationer  

Utsagorna kring hur nöjda barnen är med sina prestationer varierar mellan att de ofta är 

nöjda, oavsett resultat, till att de i princip aldrig är nöjda, hur bra det än har gått 

resultatmässigt.  

Det förmedlas en generell syn att ”man ska känna sig nöjd med vad man har presterat”. 

Vissa barn är ofta nöjda med sina insatser vad gäller skolan och kan i några fall vara 

nöjda med vad de åstadkommit, även om det kanske inte visar sig i bra resultat på 

proven. Det framkommer att en del upplever en ambivalens till den egna insatsen i 

skolan, barnen kan vara nöjda men samtidigt missnöjda. Några barn kan vara nöjda med 

betygen i vissa ämnen, som det tycks för att de har lättare för att prestera bra i de 

ämnena: ”i språkämnena så är jag nästan alltid nöjd för då blir det alltid jättebra”. Vissa 

ämnen kan kännas mer laddade/känsliga än andra, och i dem är det också svårare att bli 

nöjd. För en del tycks nöjdheten hänga samman med att de har nått upp till egna 

uppsatta mål: ”det är ju när jag får bra på prov och läxförhör och så där”. Åsikten 

framkommer också att ett barn kan vara initialt nöjd med sin insats men att det 

förändras när han/hon får sitt betyg – ”Ja, jag har gjort vad jag kan. Och jag har varit 

väldigt väldigt duktig på det och så får jag liksom G. Och då blir jag ganska så 

missnöjd”. 

Det finns barn som har svårt att bli nöjda, oavsett resultat. De kan i vissa fall ha nått upp 

till ett realistiskt mål men sörjer över att de inte fått toppbetyg. En uppfattning är att det 

egentligen bara är högsta betyg som gäller för att man ska bli nöjd, det räcker inte med 

ett bra betyg. Det framkommer också att ett resultat kan uppfattas som bra, men att det 

alltid går att förbättra sig. En åsikt är att det krävs att barnet självt är stolt över sin insats 

för att det ska kännas bra, ett högt betyg räcker inte – ”Jag måste ju hålla med om det 

själv att jag tycker att det är bra. Jag kan ju inte bara ta emot ett MVG och säga ’aha då 

var jag duktig’”.  

En uppfattning är att i stort sett allt måste vara rätt för att barnet ska bli nöjt. Trots 

toppbetyg kan barnet vara missnöjt med något han/hon skrivit på ett prov och gräma sig 

över det. Yttre faktorer kan också medverka till att vissa barn inte känner sig nöjda så 

ofta. En uppfattning är att man känner sig nöjd när det går att koncentrera sig på 

lektionerna och ta in det som lärarna säger. Mycket stök i klassrummet gör en lätt 

tankspridd och det blir då svårare att ta till sig undervisningen och därmed bli nöjd. Hur 

nöjda barnen blir tycks också bero på hur det har gått för andra: ”jag var ganska nöjd 

men det fanns ju vissa som hade fått bättre och så”. 

Reaktioner vid misslyckande 

Hur det känns att misslyckas, det vill säga att inte nå upp till de egna kraven, varierar 

från att barnen blir ledsna, arga och uppgivna till att de accepterar resultatet utan större 

dramatik. Beteenden som följer på ett misslyckande handlar om att barnen kan söka 

tröst hos andra eller distrahera sig med träning eller musik, samt arbeta hårdare för att 

lyckas bättre vid kommande prestationstillfällen.  

En reaktion vid misslyckande är att bli arg och sur. Ilskan tycks framför allt vara riktad 

mot en själv – ”varför gjorde du inte det här bättre”. Den kan också vara riktad utåt på 

så sätt att läraren beskylls när ett barn fått ett sämre resultat än väntat. Skäl som tas upp 

kan vara att barnet tycker sig förtjäna ett högre betyg för sin insats på ett prov och att 

läraren gjort en för hård bedömning eller att läraren som person ”är så himla dum”. En 
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uppfattning är att barnet på förhand utgår ifrån att det skulle vara lärarens fel om 

han/hon skulle få ett sämre resultat än förväntat – ”jag har inte fått tillbaka något dåligt 

prov än men jag skulle väl antagligen bli arg och ifrågasätta läraren lite”. 

En annan uppfattning är att känslor av ledsenhet, och ibland gråt, besvikelse och 

nedstämdhet, följer på ett misslyckande. Det beskrivs också att ett bakslag kan resultera 

i nervositet, vilket kan ta sig uttryck i darrighet och skakighet. Det förekommer barn 

som studerar mycket för att undvika ett misslyckande eftersom barnet vet, sedan 

tidigare, att det skulle göra honom/henne så ledsen. En åsikt är att läraren inte förstått 

vilka kunskaper som den enskilde eleven har vilket kan ha påverkat resultatet. Dock 

verkar läraren inte anklagas i det här fallet utan barnet vänder sig istället inåt och ältar 

att det inte gått bättre. Att sikta högt, exempelvis för att barnet har goda förutsättningar 

inom ett område eller brukar prestera bra, och sedan inte nå upp till sitt mål kan leda till 

att han/hon blir ”jätteledsen” eller ”väldigt nere”. Om man har gjort en ansträngning för 

att det ska gå bra och detta sedan inte infrias kan ett misslyckande upplevas som ännu 

värre, speciellt om det uppfattas som ett återkommande mönster: 

”jag kan säkert höja mig i framtiden, framtiden, så går det dåligt på ännu ett prov 

och ännu ett prov (…) det känns som att man skjuter upp att man ska, när ska man 

börja (…) det här är jättejobbigt (….) man försöker och försöker… och så går det 

ändå åt pipan” 

Det förekommer att besvikelsen tas ut i förskott, innan nederlaget är ett faktum, och 

utan proportion till storleken på detta. Motsatsen förekommer också; att barnet tänker 

”det får gå som det går” efter provet men sedan ångrar att han/hon inte la ner mer tid på 

sina studier. Självanklagelserna kan ha formen av ett ältande: ”varför pluggade jag inte 

egentligen, varför gjorde jag inte det”.  

Ett misslyckande kan leda till att barnet känner uppgivenhet inför skolarbetet och börjar 

ifrågasätta värdet av att anstränga sig. Att få sämre resultat i ett ämne kan innebära att 

elevens intresse för ämnet svalnar, men det finns också exempel där ämnet fortfarande 

upplevs som roligt, trots att det inte går så bra rent resultatmässigt. Bakslag på 

skolområdet tycks också kunna medföra att en individ presterar sämre på andra 

områden, som exempelvis sin fritidsaktivitet, vilket kan göra att han/hon mår ännu 

sämre: ”då blir det så här lager på lager på lager på lager”. Det förekommer att känslan 

av misslyckande kan sitta i flera dagar, eller tills barnet får reda på resultatet vid ett 

befarat misslyckande eller börjar en ny kurs. Andra uppfattningar är att det kan vara 

”jobbigt för stunden men sen släpper det” eller att ”man får reda på det till exempel på 

morgonen så försvinner det till lunchen eller så”. Hur snabbt det går över kan bero på 

storleken på misslyckandet – ju större misslyckande desto längre tid tar det innan det 

går över och vice versa.  

En uppfattning är att ett misslyckande kan upplevas som jobbigt och ”sänka 

självkänslan en bit”, men för den sakens skull inte göra en helt nedbruten. Vissa 

beskriver att de tar ett misslyckande med jämnmod, ”gjort är gjort” – ibland med den 

krassa motiveringen att man har pluggat för lite och därmed förtjänar det.  

 

En fristad efter ett misslyckande kan finnas i en förälder, kompisar, träning eller musik, 

det vill säga någon eller något som kan få en att bli mer avslappnad och på bättre 

humör. Det framkommer att vissa barn snabbt vill komma bort från känslor av 

misslyckande eller avundsjuka gentemot andra genom att tänka på annat. Accepterande 
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tankar samt positiva tankar kring vad som kan göras framåt beskrivs förkorta 

varaktigheten hos de negativa känslorna. En vanlig uppfattning är att barnet, ofta efter 

en initial känslomässig reaktion som att bli arg eller ledsen, bestämmer sig för att arbeta 

ännu hårdare för att lyckas. Ilska kan följas av revanschlusta: ”jag skulle nog… bli 

riktigt arg och (…) liksom verkligen kämpa då”. Besvikelse och acceptans kan också 

övergå i en vilja att göra bättre nästa gång – ”om det är den nivå jag faktiskt ligger på 

får jag väl försöka anpassa mig till det och sträva mot liksom bättre”. 

Det uppges till och med finnas fördelar med ett misslyckande, eftersom barnet då 

tvingas anstränga sig mer. Strategier för att ett bättre resultat ska kunna uppnås 

inkluderar att lägga ner mer tid på studierna, vara mer aktiv på lektionerna, gå igenom 

och lära av tidigare fel, försöka komplettera eller skriva om prov och att be läraren om 

extra övningsuppgifter. Tidigare erfarenheter av motgångar, i privatlivet eller inom 

idrotten, tycks underlätta vid planeringen av åtgärder. En uppfattning är dock att 

uppryckningen håller i sig en begränsad tid och att insatserna minskar efterhand.  

Att sänka de egna förväntningarna och göra dem mer ”realistiska” sägs fungera som en 

strategi för att minska press och risken för besvikelser hos en själv och ger samtidigt 

förutsättningar för positiva överraskningar. Höga krav i sig tycks innebära en risk för 

låsning och misslyckande – ”då går det inte alls egentligen” – vilket också sägs 

undvikas genom en nedtrappning av förväntningarna. Det beskrivs som ett resultat av 

en, av individen upplevd, inlärningsprocess att sänka de egna förväntningarna/kraven. 

Reaktioner vid framgång 

Reaktioner när det gått bra resultatmässigt handlar ofta om att känna glädje och att 

barnet fått ett kvitto på att ansträngning lönar sig. Samtidigt kan det innebära att barnet 

känner en press att prestera väl även nästa gång. 

En vanlig reaktion är att känna glädje när det går bra i skolan. Intensiteten varierar från 

”väl bli glad” till ”överlycklig”, ”helt underbart¨ eller ”det är som att ligga på typ 

Hawaii” och kan sitta i under flera dagar. Att få ett bra skolresultat jämförs med ”en 

vinst” eller ”om man typ vinner en tävling”. Det beskrivs också ge positiva 

konsekvenser för hur det känns i kroppen i termer av att ”man får en bra känsla i 

kroppen” och ”en avslappnad känsla liksom”. Att nå upp till ett mål som barnet själv 

satt upp beskrivs som ”extra roligt”. I många fall är glädjen uppblandad med en stolthet 

över den egna personen, och om det går bra så uppges individen också tycka bättre som 

sig själv som person – ”om jag får bra betyg så känner man sig ju bättre och gladare och 

så”. 

Det faktum att andra, såsom föräldrar eller klasskamrater, ser att barnet har presterat, 

eller att barnet har presterat bra jämfört med andra, tycks ge ökad tillfredsställelse. Att 

lyckas uppges leda till minskad oro/ångest kring betygen och en lättnad över att ha nått 

upp till målen. Det uttrycks också att barnet får en kick och blir ”mer peppad” att 

anstränga sig när han/hon fått bra resultat på prov eller ett högt betyg – att ha fått 

utdelning på sin investering leder till ökade satsningar. Ett barn beskriver att goda 

skolprestationer får en motiverande verkan via en positiv påverkan på självförtroendet – 

”jag vill ha till exempel bra betyg nu för att då får jag bättre självförtroende och då 

alltså då blir man ju starkare när man ska plugga nästa gång”. 
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Några barn kan se nackdelar med att få ett bra resultat, även om den initiala reaktionen 

är glädje/stolthet, eftersom de därmed har satt ribban för vad man måste åstadkomma 

nästa gång. Liknande resonemang gäller för ifall man skulle få högsta betyg: 

”Jag skulle så klart känna mig ännu stoltare om jag fick MVG i nåt fast då skulle 

det nog vara lite läskigare i nian om man kommer dit… ’ok nu måste jag 

verkligen prestera mycket mer för att inte sänka det’”. 

Framtidsplaner 

Överlag verkar barnen ha en positiv syn på framtiden. Det råder i vissa fall en osäkerhet 

kring framtidsplaner medan det i andra fall är tydligt att barnens prestationskrav hänger 

ihop med vad de vill uppnå i framtiden; eller vilken framtid de vill kunna undvika.  

Framtida möjligheter. 

Ett framtida drömyrke kan sporra en till att pressa sig själv till att prestera för att få höga 

betyg. Barnen nämner konkreta drömjobb som veterinär, hjärnkirurg och sjuksköterska 

men även mer allmänna mål nämns – som att vilja arbeta med människor eller att rätt 

och slätt hitta ett ”bra jobb”. Det nämns också att trots att barnet kanske brinner för 

något så kan han/hon påverkas av yrkesval som dennes familj eller närmaste släkt har 

gjort. I vissa fall är det framtida drömjobbet just ett uttryck för ”drömmar” och kanske 

ingenting som barnen verkligen ser som en reell möjlig framtid, som att bli president till 

exempel.  

 

Skälet till varför vissa barn anstränger sig för att få höga betyg kan också handla om att 

de vill ge sig själva valmöjligheter i framtiden. Har man höga betyg kan man välja 

gymnasium och därefter vidare utbildning och jobb efter vad som känns rätt just då. 

Tankarna kring gymnasievalet är i vissa fall mycket konkreta och handlar om specifika 

skolor eller program medan det ibland uttrycks mer diffust – ”nån [skola/program] som 

är svår att komma in på”. De högt rankade gymnasieskolorna verkar för vissa barn vara 

så pass intressanta att det kan vara värt att fortsätta att kämpa för att komma dit trots att 

de kanske inte lyckas komma in på betyget från nian – ”försöker få bra betyg första året 

[på gymnasiet], tillräckligt bra för att sen kanske byta skola till VG” [Viktor Rydbergs 

Gymnasium]. 

 

Ett skäl till att prestera som nämns är att barnet vill plugga vidare på högskola och därav 

behöver ha bra betyg redan på högstadiet. Skolor som nämns är bland andra 

Handelshögskolan och universitetet i Lund men även lite mer ovanligare framtidsplaner 

nämns, som att vilja gå en astronaututbildning. Det framkommer att barnet tänker sig att 

det kommer att krävas hårt arbete för att nå dit han/hon vill men att det samtidigt 

troligtvis kommer att vara värt mödan eftersom det kommer att ge ”garanterat bra 

förutsättningar” eftersom ”rätt” skola tycks kunna innebära oändliga möjligheter – ”går 

du ut med Handelshögskolan och Harvard eller nåt sånt där på bra betyg så kan du 

egentligen bara, då kan du åka till vilket land som helst du kommer ju liksom lyckas”. 

 

En typ av framtidsdröm som framkommer har med det framtida privatlivet att göra. Det 

handlar om att barnen vill bilda familj och ha en möjlighet att ge sina egna barn en 

liknande uppväxt som de själva har haft vad gäller bostadsort och ekonomiska 

förutsättningar. Något som också nämns är att det är viktigt att bli rik. Det verkar dock 

angeläget att både bli rik och ha kul via arbetet: 
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”Kanske kan bli doktor (…) eller bara rik (…) komma på nåt smart eller jobba på 

nåt stort företag (…) eller jobba med nåt intressant (…) om man ska jobba på ett 

företag hårt och tjäna mycket pengar då måste man ju tycka om det man gör 

annars så går det inte riktigt”.  

Skräckscenario av framtiden. 

Likväl som barnen kan motiveras av något som de gärna vill lyckas med så kan de 

också motiveras av att de vill undvika att hamna i ett visst sammanhang. Det berättas 

om att barnen kan motiveras till att prestera bra i skolan för att de inte vill bli fattiga, bo 

trångt, hamna på gatan eller bli tvungna att jobba som till exempel städare. Ett barn 

säger sig inte tro att det kommer att hända men det är ändå en skräck att tänka sig att – 

”man går ut skolan med jättedåliga betyg, kommer inte få något jobb, nåt gymnasium, 

skaffar dåliga vänner, hamnar på gatan”. Att misslyckas i sitt yrkesliv kan också få 

sociala konsekvenser eftersom bråk om pengar uppges kunna splittra en familj.  

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med uppsatsen har varit att få en bild av upplevda skolrelaterade prestationskrav 

hos barn i år 8 samt att peka på förklaringsfaktorer till hur dessa kan ha uppkommit och 

möjliga skäl till varför de vidmakthålls. Inledningsvis kommer en diskussion att föras 

kring faktorer som kan ha påverkat vetenskapligheten i arbetet varefter själva resultatet 

kommer att diskuteras. 

Metoddiskussion 

 

Undersökningens innehållsvaliditet kan ha påverkats av det faktum att intervjumallen 

ändrades efter elva intervjuer, vilket kan ha medfört att utsagorna i de första 

intervjuerna inte var lika omfattande som i de senare. Detta var dock inget som 

framträdde i det transkriberade materialet. Den tidsmässiga begränsningen för 

uppsatsarbetet medförde att valet stod mellan att genomföra ett större antal intervjuer 

med fler barn och att intervjua färre barn vid upprepade tillfällen. Utifrån målet att få en 

större mångfald av åsikter föll valet på intervjuer med fler barn men med endast ett 

intervjutillfälle för varje barn. Konsekvensen av detta kan vara att resultatet har brister 

gällande djupet i resonemanget samt en risk för svaren präglas av social önskvärdhet. 

Att vi som intervjuade båda är i ungefär samma ålder som barnens egna föräldrar/lärare 

kan också ha påverkat barnen till att vilja framstå som mer ambitiösa och mer 

högpresterande än vad de i själva verket är.  

 

Det faktum att endast en av uppsatsförfattarna var närvarande vid varje intervju kan ha 

medfört att, när en av oss har tolkat den andras transkriberade intervju, kan tolkningen 

ha försvårats av bristen på tillgång till kommunikation i form av kroppsspråk och 

intonation. För att avhjälpa detta har vi haft en löpande dialog genom arbetet och bett 

varandra om förtydliganden då det uppstått tveksamheter kring innebörden i olika 

utsagor. Bedömartriangulering har använts utifrån en ambition om en god validitet. När 

det gäller 25 procent av datamaterialet har det varit tre personer (uppsatsförfattarna samt 

en av handledarna) som har gjort oberoende analyser av materialet och i resterande 75 

procent har det varit två personer (uppsatsförfattarna).  

När det gäller den kvalitativa generaliserbarheten så kan resultatet möjligtvis användas 

för att belysa prestationskrav hos barn i år 8 som går i skolor i storstadsområden med 

hög socioekonomisk status. Däremot går det inte att dra några slutsatser till hur barn i 



 27 

områden med annan socioekonomisk status skulle beskriva sina skolrelaterade 

prestationskrav. De personer som har intervjuats har själva valt att delta. Det har således 

inte gjorts ett aktivt urval, något som hade kunnat leda till en förbättrad 

generaliserbarhet. Bedömningen, utifrån barnens utsagor kring deras skolprestationer, är 

dock att urvalet har omfattat såväl högpresterande som lågpresterande elever. Det var 

bara vid den ena skolan som intervjuer med barn av olika kön ägde rum. I den andra 

skolan var det endast flickor som valde att bli intervjuade. Detta kan ha fått som 

konsekvens att en större bredd av kvinnliga, snarare än manliga, åsikter har täckts in i 

resultatet – förutsatt att det faktiskt finns en könsskillnad i synen på skolrelaterade 

prestationskrav. 

Frågeställningens förändring var i huvudsak ett resultat av inriktningen på svaren från 

intervjuerna. Kopplingen till prestationsbaserad självkänsla kom under processens gång 

att falla ifrån då erhållen data kring begreppet självkänsla var begränsad. Bristen på 

material kring självkänsla kan ha berott på att barnens uppfattning kring begreppet var 

otydlig samt att vissa kan ha saknat den förmåga som krävs för självreflektion av det 

slaget (jämför Piagets utvecklingssteg ”de formella operationernas stadium” (Novak, 

1996)). En för målgruppen bättre anpassad intervjumall, med ett större inslag av frågor 

kring konkreta exempel, hade troligtvis underlättat för barnen att resonera kring sin 

självkänsla. En alternativ förklaring är att det hade behövts en längre intervjutid, eller 

fler intervjuer med varje enskilt barn, för att de skulle känna sig bekväma med att prata 

om ämnet självkänsla. Det faktum att intervjuerna ägde rum i barnens skola, under 

skoltid, kan ha medfört att barnen valde att prata extra mycket om sina skolprestationer. 

Att intervjuerna hölls strax innan eller strax efter att barnen fått sitt första betyg 

medförde troligtvis att de i högre grad än vad de skulle ha gjort annars valde att prata 

mycket om prestationer, krav och stress relaterat till skolan.  

Resultatdiskussion 

I diskussionen av resultatet har strukturen i frågeställningarna följts. Ordningen är även 

densamma som i resultatgenomgången med det undantag att den identifierade 

etablerande omständigheten (tonåren) behandlas löpande, invävd i texten eftersom den 

anses fungera som en bakgrundsvariabel. Diskussionen kring respektive frågeställning 

inleds med en kort resultatsammanfattning varpå reflektioner kring resultatet tas upp. 

 

Upplevda skolrelaterade prestationskrav 

I resultatet framkommer att det finns barn som beskriver sina egna prestationskrav som 

relativt låga men majoriteten uttrycker väldigt höga upplevda prestationskrav, vilket 

ofta uttrycks i termer av att man måste vara bäst. De egna kraven upplevs av vissa som 

de krav som är lättast att leva upp till medan andra menar att det är de egna kraven som 

är svårast att klara av. Den tid barnen väljer att lägga ner på sina studier, vilken kan 

variera mellan daglig läxläsning till att de bara lägger ner begränsat med tid, kan också 

ge en ledtråd till vilka prestationskrav barnen ställer på sig själva. 

 

Det faktum att många har som krav på sig själva att vara bäst, ruminerar mycket kring 

sina mål och i vissa fall också lägger ner väldigt mycket tid på sina studier kan förstås 

som överskottsbeteenden utifrån vad som kan vara en funktionell nivå för barn i den här 

åldern (Kåver, 2006). Kraven att ständigt prestera väl, även i de fall där barnen kanske 

inte har förutsättningar för att göra det, kan ses som ett uttryck för regelstyrt beteende 

utifrån en möjlig självregel av typen ”Jag måste vara bäst” (Barnes-Holmes et al., 

2004). Regeln att prestera kan komma att fortleva (jämför Johnson & Forsman, 1995) 
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trots att det i praktiken kan vara destruktivt att sträva efter att vara bäst, detta då 

besvikelser, och i förlängningen uppgivenhet, både enligt barnens egna utsagor och 

forskningen, kan följa i spåren av överväldigande prestationskrav. På motsvarande sätt 

kan uttryckt låga krav vara ett resultat av en självregel som handlar om att man inte får 

misslyckas. Med lågt ställda krav minskar risken för att man inte når sitt mål. 

Tonårstiden kännetecknas av stor psykologisk omställning och osäkerhet (Graber & 

Brooks-Gunn, 1996) vilket kan medföra en ännu större tillit till självregler kring hur 

man måste vara för att klara sig under den här perioden. 

Utifrån Piaget borde barn i den här åldern ha förmåga till abstrakt och flexibelt 

tänkande, vilket kan tänkas inkludera reflektioner kring dem själva och deras förmågor 

och ambitioner (Novak, 1996). Vi uppfattar dock att barnen i många fall tycks ha 

orealistiskt höga och kompromisslösa mål, något som tyder på en viss oförmåga till 

objektiv självreflektion, och som skulle kunna kopplas till det som Elkind (1967) 

beskriver som den egocentrering och uppfattningen om sig själv som unik som hör 

tonåren till. Det skulle också kunna förstås utifrån den identitetsförvirring som enligt 

Erikson (1982) kan förekomma under tonåren på så sätt att en oklarhet kring den egna 

personen kan få personen att uttrycka sig dramatiskt kring sina mål och sitt 

förhållningssätt. 

Frekvensen och intensiteten i läxläsningen är ett beteendemått som kan spegla barnens 

kravnivå (Kåver, 2006). Samtidigt som de flesta av barnen lägger ner mycket tid på 

läxläsning förkommer det också barn som säger sig lägga ner lite tid på läxläsning, trots 

att de beskriver sig ha höga prestationskrav. Det kan vara så att dessa barn faktiskt 

klarar av att nå sin höga kravnivå trots att begränsad tid läggs på läxläsning. En 

alternativ förklaring skulle kunna vara det popularitetsideal som framförs av många – att 

man ska ha bra betyg utan att behöva jobba hårt för att uppnå det vilket kan medföra att 

man faktiskt inte är ärlig med hur mycket tid som läggs ner på studier. Coleman och 

Hendry (1999) lyfter fram kompisgruppens påverkan för beteende och vikten av att vara 

populär, något som alltså kan ha medfört att barnen vill tona ner den tid de lägger på 

självstudier. Det kan också vara så att barnen ger uttryck för en självregel av typen ”jag 

måste få bra resultat, men ska inte behöva anstränga mig för att prestera”, vilken kan ha 

vuxit fram ur det här idealet (Barnes-Holmes et al., 2004). 

I vår syn är det anmärkningsvärt att barn så här tidigt i sin utveckling uttrycker så högt 

ställda och tvingande prestationskrav och samtidigt en syn om att de inte får misslyckas. 

Viljan att prestera tolkar vi framför allt som ett uttryck för en rädsla att misslyckas, i 

enlighet med Malotts (2003) resonemang, snarare än en ett intresse för och glädje kring 

uppgiften i sig, vilket torde vara en mer hållbar och hälsosam drivkraft på lång sikt 

(Hallsten, föreläsning på Karolinska Sjukhuset, Huddinge, 090313). Samtidigt bör det 

tas i beaktande att tonåringar, enligt resonemanget ovan utifrån Elkind (1967), kan 

tendera att överdriva berättelser som har med dem själva att göra, varför resultatet kan 

ge en något skev bild av de upplevda kraven. 

 

Möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer 

I resultatet beskrivs hur externa parter såsom familj, skola och kompisar kan ställa krav 

på barnen, men att de även kan fungera som ett stöd och ge uppmuntran och inspiration. 

Det framkommer att vissa barn tycks vara generellt nöjda med sina prestationer, medan 

andra i princip aldrig är nöjda, oavsett resultat. Barnens egna reaktioner på ett 

misslyckande uttrycks ofta i känslomässiga termer såsom ilska, ledsenhet och 

besvikelse, men det förekommer också barn som uttrycker acceptans kring sina bakslag. 
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Framgångar kan innebära glädjereaktioner, men också en press att prestera väl 

framöver. Barnen har ofta utförliga tankar och planer kring framtiden, både vad gäller 

vad de vill uppnå men även i termer av avskräckande exempel. 

 

De aspekter som har beskrivits ovan, det vill säga externa faktorer i form av familj, 

skola och kompisar, utvärdering av egna prestationer, reaktioner vid misslyckande och 

framgång samt framtidsutsikter, förmodas fungera som möjliga uppkomst- och 

vidmakthållandefaktorer till barnens egna upplevda prestationskrav. Det är dock mycket 

svårt att i efterhand uttala sig med säkerhet kring när och hur ett visst beteende kan ha 

uppstått eller på vilket sätt det vidmakthålls. De beskrivna skeendena är komplexa och 

det är möjligt att andras bedömningar av vad som kan ses som en antecedent till 

respektive en konsekvens av ett beteende skiljer sig från de bedömningar vi har gjort. 

Av samma skäl är det möjligt att andra personer skulle lyfta fram och belysa andra 

resultatfynd än de som har valts ut här. Resultatdiskussionen kring uppkomst- och 

vidmakthållandefaktorer baseras på hur vi, utifrån vår förförståelse, har tolkat barnens 

berättelser inom ramen för vald teoretisk inriktning samt utifrån de forskningsfynd vi 

har tagit del av. 

 

Uppkomst. 

Det finns barn som berättar att de alltid har haft höga eller låga krav på sig själva. 

Bakgrunden till tidigt upplevda prestationskrav kan vara respondent betingning på så 

sätt att en positiv eller negativ känsla har kopplats till en prestationssituation, vilken 

efter hand kan ha kommit att generaliseras till att gälla prestationer överhuvudtaget 

(Ramnerö & Törneke, 2006). Bakgrunden till de upplevda prestationskraven kan även 

vara att externa krav kan ha fungerat som antecedenter för viljan att prestera. I 

materialet beskriver många barn att uttalade, eller outtalade men uppfattade, krav och 

uppmaningar från föräldrarna till exempel kring att man ska studera och vara duktig i 

skolan eller att detta krävs för att man i framtiden ska komma in på en bra skola kan ha 

medfört att barnet bestämmer sig för att göra sin läxa. Det förekommer beskrivningar 

om att lärare ställer krav på att barnen ska vara aktiva på lektionerna och svara på 

frågor, och även att de ska vara trevliga mot lärarna, något som tycks få barnen att 

anstränga sig för att ta plats i klassrummet samt att vara tillmötesgående. Betygens 

införande tycks också ha fungerat som en antecedent för viljan att prestera.  

 

I materialet framkommer utsagor som tyder på att föräldrarna ofta har högre utbildning 

och högstatusyrken samt att äldre syskon har nått framgångar i skolan. Utifrån Banduras 

teori om modellinlärning (1977) kan föräldrarnas och syskonens ambitioner samt den 

socioekonomiska kontexten som helhet tänkas ha fungerat som modellerande för 

barnens prestationsbeteende. Enligt Coleman och Hendry (1999) influerar tonåringar 

varandras beteende. Barnen beskriver att normen i skolan handlar om att man ska vara 

duktig, något som kan tänkas ha fungerat som en grund för modellinlärning kompisar 

emellan. Prestationskrav kan också ha uppkommit som ett resultat av modellinlärning i 

kombination med regelstyrning (Ramnerö & Törneke, 2006) på så sätt att den 

modellerade normen i familjen eller i skolan kan ha kommit att formuleras i termer av 

självregler om att man alltid måste prestera och göra sitt bästa (se Barnes-Holmes et al., 

2004). Det finns till exempel barn som beskriver att de inte ser något alternativ till att 

prestera lika bra, eller helst bättre än, sina syskon eller klasskamrater – det är något som 

bara måste göras. 
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En reflektion kring ovanstående är att det förekommer barn som uttrycker att de, så 

länge de kan minnas, känt att de lever under höga krav samt att i synnerhet föräldrarna, 

men även skolan i och med betygen, tycks bidra starkt till kravbilden. Föräldrarnas 

betydelse för uppkomsten tycks dels handla om uttalade och på andra sätt förmedlade 

krav, dels om att de i egenskap av signifikanta förebilder under barnens uppväxt 

modellerat ett prestationsinriktat förhållningssätt. Det torde vara viktigt att föräldrar och 

skola är medvetna om de ackumulerade krav som ställs på barnen och den press som 

dessa, i kombination med den socioekonomiska situationen, kan tänkas innebära för 

barnens psykiska välbefinnande. 

 

Vidmakthållande. 

Samtidigt som antecedenter enligt resonemanget ovan kan tänkas ha effekt på barnens 

upplevda krav, fungerar dessa enligt teorin endast som något som influerar ett beteende 

(Ramnerö & Törneke, 2006) och forskning inom arbetsområdet har visat att till exempel 

instruktioner är mindre effektivt än återkoppling vad gäller styrning och 

vidmakthållande av beteenden (Komaki, Collins & Penn, 1982). Att vissa föräldrar 

framför allt tycks använda sig av krav och instruktioner för att främja ett studieinriktat 

beteende hos barnen, istället för att visa att de är nöjda när barnen har presterat väl 

(positiv förstärkning), torde vara mindre effektivt för att barnen ska lyckas, enligt den 

redovisade forskningen. Samtidigt kan det faktum att individerna är tonåringar fungera 

som en etablerande omständighet, där föräldrar, både enligt resultatet i studien och 

enligt forskningen har stor betydelse (Hendry et al., 1990, refererad i Coleman & 

Hendry, 1999), något som kan tänkas medföra att uppmaningar från dessa ändå kan ha 

en betydande effekt.  

 

Effekten av alltför höga krav från föräldrarna, i kombination med kritik när man 

misslyckats, tycks vara att barnen kan strunta i att studera överhuvudtaget, något som 

kan antas ha en negativ effekt på viljan att prestera framöver (positiv bestraffning). 

Barnen berättar också att ett beteende som kan följa på höga krav från föräldrarna och 

negativa kommentarer vid ett misslyckande är att de undviker att berätta om sina 

resultat när det går dåligt (jämför Ramnerös och Törnekes (2006) resonemang om att 

bestraffning kan ge oönskade effekter på beteendet). Detta torde vara ångestminskande 

på kort sikt (negativ förstärkning) men samtidigt destruktivt för relationen till 

föräldrarna och något som i sin tur skulle kunna leda till en högre grad av övervakning 

samt ökade krav från föräldrarna i en ond cirkel.   

 

Stöd från föräldrar och syskon uppges dels fungera som en antecedent för studier, men 

beskrivs också i termer av uppmuntran efter ansträngningar att prestera väl (positiv 

förstärkning) även om själva resultatet kanske inte varit positivt – ett engagemang som 

utifrån Corville-Smith, Ryan, Adams och Delicandro (1998) kan tänkas främja ett 

psykiskt välmående hos barnen. Det förekommer barn som beskriver att de får mycket 

beröm och uppmuntran från föräldrarna när de har uppnått bra resultat, något som sägs 

leda till fortsatta ansträngningar i skolarbetet (även det positiv förstärkning), vilket 

ligger i linje med Wiegand och Gellers (2005) syn på positiv förstärkning som särskilt 

styrande för prestationsbeteendet. De förstärkare som förekommer mest frekvent i 

barnens berättelser tycks vara av primär karaktär och handla just om att få uppskattning 

och bli sedd (Ramnerö & Törneke, 2006). 

 

Banduras teori om modellinlärning (1977) kan också användas för att förklara varför 

prestationsbeteenden vidmakthålls. Det kan ha varit primärt förstärkande under barnens 
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uppväxt att imitera äldre syskon med idolstatus. Barnen beskriver också att de har sett 

äldre syskon få beröm när de har presterat väl i skolan, något som sägs ha fungerat som 

drivkraft för dem själva att satsa på skolan (positiv förstärkning). Några barn uppger att 

de istället har äldre syskon som misslyckats med skolarbetet vilket kan ha gjort 

föräldrarna besvikna, och att detta fungerat som en sporre för barnen själva att prestera 

(negativ förstärkning).  

 

Även barnens egna upplevda reaktioner på ett resultat tycks ha tydliga konsekvenser för 

prestationsbeteendet. Att lyckas leder ofta till känslor av glädje och man kan därmed bli 

positivt förstärkt i att fortsätta att studera medan ett misslyckande med dess, i många 

fall, åtföljande nedstämdhet och besvikelse kan fungera negativt förstärkande och leda 

till än större ansträngningar för att man ska lyckas nästa gång. Ett misslyckande kan 

även leda till uppgivenhet och en minskad benägenhet att anstränga sig (bestraffning). 

En jämförelse kan här göras med kombinationen lågt prestationsbeteende/låg 

grundläggande självkänsla där ett misslyckande sägs leda till att individen ger upp 

(Johnson & Forsman, 1995). Intermittent förstärkning kan sägas förekomma vad gäller 

kopplingen mellan prestationsbeteende och provresultat/betyg där ansträngningar 

ibland, men inte alltid, kan leda till ett bra skolresultat. Att nå framgångar enligt ett 

intermittent schema kan tänkas fungera som särskilt förstärkande på beteendet att 

anstränga sig (Kåver, 2006). Vi noterar här vikten av positiv förstärkning för att 

uppmuntra barnen till fortsatta studier samtidigt som det står klart hur angeläget det är 

att ett misslyckande inte fungerar bestraffande. I samstämmighet med vad som tas upp i 

teorin (Ramnerö & Törneke, 2006) riskerar bestraffning i det här fallet att hämma viljan 

till fortsatt kunskapsinhämtande, något som torde kunna mildras genom en stödjande 

inställning från skola och föräldrar. 

 

I detta sammanhang kan det även vara intressant att ta upp resultatet att vissa barn tycks 

ha svårt att bli nöjda med sin prestation och ruminerar kring detaljer som kan ha blivit 

fel, oavsett resultat eller lärares eller föräldrars uppskattning. De kan, i våra ögon, 

uppfattas som relativt immuna mot positiv förstärkning och kan kanske också beskrivas 

i termer av Malott’s ”Jewish-mother syndrome” (2003) där känslor av skuld och rädsla 

driver ett prestationsbeteende som går ut på att undvika att misslyckas och där det finns 

en risk för att en alltför stark rädsla på sikt kan bli handikappande för barnens fortsatta 

inlärning (Bartels & Magun-Jackson, 2009). 

 

Att följa en av en själv eller andra uppsatt regel kan i sig tänkas vara förstärkande 

(Ramnerö & Törneke, 2006). Det regelstyrda beteendet vidmakthålls också av de 

positiva effekter, i form av till exempel det beröm från föräldrarna, både till syskonen 

och till barnen själva, som beteendet för med sig. Att uppleva att man har kontroll – en 

grundläggande förstärkare enligt Ramnerö och Törneke (2006) – tycks också ha 

utvecklats till en självregel hos vissa barnen. Möjligtvis kan barn i de tidiga tonåren 

tendera att bli särskilt rigida vad gäller att följa uppsatta självregler (jämför studie av 

Hayes et al., 1986) då de dels befinner sig i en turbulent livsperiod och dels kan sakna 

den kognitiva flexibilitet som krävs för att man ska kunna välja en mer funktionell 

regel, vid avsaknad av appetitiv förstärkning. 

 

Att ha presterat bra i en tidigare situation kan leda till att barnen, som tidigare nämnts, 

känner en press att prestera ännu bättre i framtiden. Detta tycks vara ett exempel på 

relationsinramning (Ramnerö & Törneke, 2006) där en föreställning om egna och 

andras krav idag, via språket, påverkar hur barnen tänker kring situationer som ännu 
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inte har inträffat. På motsvarande sätt förekommer att erfarenheter av upprepade 

ansträngningar för att lyckas, utan att detta givit utdelning, kan leda till negativ 

självutvärdering. Barnens tankar om att mönstret kommer att upprepas i framtiden 

tycks, på grund av relationsinramning, väcka ångest redan i nuet (Hayes & Gifford, 

1997). 

 

Barnen tycks i många fall ha en tydlig bild av sina framtidsutsikter, såsom val av 

gymnasium, högskola och yrke, och vi får också uppfattningen att dessa fungerar som 

styrande för beteendet idag. Även mindre konkreta framtidsplaner, däribland önskan om 

att bli rik eller att ha goda valmöjligheter framöver, kan tänkas påverka 

prestationsbeteendet i dagsläget, något som stämmer överens med den teori kring 

relationsinramning som tas upp av Ramnerö och Törneke (2006) i termer av att vi kan 

avstå ifrån omedelbar behovstillfredsställelse för att uppnå något i framtiden. Även 

mera negativt färgade framtidsscenarier, såsom risken för att bli fattig eller hamna på 

gatan, kan tänkas fungera som styrande för hur stor kraft man lägger på studierna. Vi 

ställer oss här frågan om det är vanligt förekommande att 14-åringar har så här pass 

detaljerade planer och därmed styrmedel för framtiden eller om även detta kan vara ett 

resultat av det socioekonomiska sammanhang som barnen befinner sig i där vikten av 

målinriktning och ambition tidigt kan ha inpräntats? Utifrån Marcias (2006) teori kring 

identitetsutveckling kan vissa av barnen antas befinna sig i en fas av för tidig identitet 

med en identitet som är tilldelad dem utifrån föräldrars och andras förväntningar. 

 

En reflektion kring diskussionen ovan är att höga krav och prestationsbeteenden 

vidmakthålls på en mängd olika sätt. Förmodligen kan det räcka med att ett barn ”gjort 

rätt” eller ”gjort fel” vid några enstaka tillfällen för att kraftfulla 

vidmakthållandemekanismer ska träda in. Samtidigt kan dessa ändå fungera på ett, i 

jämförelse med uttalade krav, subtilt sätt och barnen kan därför i många fall tänkas vara 

omedvetna om hur deras prestationsbeteende faktiskt styrs. Mot bakgrund av denna 

påverkan är det kanske inte konstigt att många prestationsinriktade individer, i vuxen 

ålder, kan ställa sig frågande till vad deras vilja att göra bra ifrån sig bottnar i, eftersom 

de inte kan dra sig till minnes att de blivit tvingade att prestera som barn. 

 

Studien har hög samstämmighet med bland annat den forskning som Rose och Perskis 

(2008) redogör för. De tar upp liknande resultat kring vissa högstadieungdomars höga 

kravbild – att de har en upplevelse av att alltid behöva vara bäst och perfekta samt högt 

ställda förväntningar på barnen från föräldrar och skola. Rose och Perski (2008) 

resonerar också kring hur barnens prestationskrav kan vara en effekt av en 

modellinlärning från föräldrar och vänner och att en större insikt, från föräldrarnas sida, 

i hur barnen uppfattar omgivningens krav skulle kunna få positiva effekter på barnens 

psykiska välbefinnande.  

 

 Slutreflektioner  

 

Nedan redovisas sammanfattningsvis några av de huvudfynd som framkommit i studien: 

 Merparten av barnen har väldigt högt ställda skolrelaterade prestationskrav och det 

är inte ovanligt att kraven uttrycks i termer av att de ”måste ha bäst”. 

Beskrivningarna tycks präglas av en rädsla för att misslyckas snarare än av en glädje 

att lära och utvecklas. 
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 De egna kraven kan ha uppkommit tidigt i barnens liv bland annat som en följd av 

krav från föräldrarna samt familjemedlemmars modellerande. Flera barn uppger att 

de ”alltid har velat vara bäst”. 

 Kraven och ett prestationsinriktat beteende tycks vidmakthållas på många sätt såsom 

operant inlärning (framför allt positiv och negativ förstärkning), modellinlärning, 

regelstyrning samt relationsinramning.  

Förslag till fortsatt forskning 

Under intervjuerna med barnen framkom att de upplever prestationskrav även inom 

andra områden än skolan. De övriga tydligaste prestationsområdena var fritidsarenan 

(till exempel inom en sportaktivitet) och den sociala arenan (bland vänner). Det 

förekommer barn som säger att det känns tuffare att misslyckas socialt eller i sport än 

att misslyckas i skolan. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att ett 

misslyckande i skolan lätt kan bortförklaras med att man ”inte har hunnit öppna 

böckerna” medan ett misslyckande i sport eller socialt, bland vänner, är mer av ett 

personligt misslyckande. Det här är något som det vore intressant att forska vidare kring 

och det skulle även vara intressant att se om och hur barnens skolrelaterade 

prestationskrav hänger samman med upplevda prestationskrav även på andra områden.  

Vidare vore det värdefullt att genomföra en jämförande studie bland barn med lägre 

socioekonomisk status. Hur ser de skolrelaterade prestationskraven ut för denna 

målgrupp? I den studie som nu har genomförts framgår det att barnen har mycket 

detaljerade planer för framtiden, vilka kan tänkas påverka deras prestationsbeteende i 

dagsläget. Är detta vanligt förekommande bland barn i den här åldern, eller är det ett 

resultat av den socioekonomiska kontext som de intervjuade barnen befinner sig i? 

En fråga som väckts utifrån resultatet är ifall föräldrarnas egen status påverkas i positiv 

riktning av om deras barn presterar bra i skolan och blir antagna till prestigefyllda 

skolor. Det vore intressant att utröna om det här är med sanningen överensstämmande 

eftersom det i så fall också skulle kunna bidra till ett vidmakthållande av barnens egna 

upplevda prestationskrav. 

Slutligen vore det också intressant att studera om det finns någon skillnad vad gäller 

uppkomst- och vidmakthållandefaktorer för pojkar respektive flickor i den aktuella 

åldersgruppen. 
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Appendix I 
 
Till Rektor/Lärare/Elever/Vårdnadshavare              Stockholm 14 oktober, 2009 

 

INFORMATION RÖRANDE INTERVJUER AV ELEVER I ÅR 8 

Vi heter Charlotte Bergström och Charlotta Krishan och går på termin nio av tio på 

psykologlinjen på Stockholms universitet. Vi kommer under hösten 2009 och våren 2010 att 

arbeta med vår psykologexamensuppsats (30 hp). 

 

Vi blev tidigt under utbildningen intresserade av barns självbild och självkänsla och hur de 

beskriver det med egna ord. På termin ett respektive tre var vi ute på två olika skolor i 

Stockholmsområdet och intervjuade barn i år 5 om detta. Nu, inför vår uppsats, vill vi fortsätta 

att utforska barns självkänsla men väljer att gå vidare för att försöka ta reda på hur barn som går 

i år 8 beskriver hur de ser på sig själva. Detta mot bakgrund av att de har nått en ålder där det 

händer mycket både inom dem själva och runt omkring dem. De flesta är i puberteten, 

relationen till jämnåriga tar ett allt större utrymme i deras liv, kraven från omgivningen, och 

kanske även från dem själva, ökar – bland annat ska de för första gången i livet få skriftliga 

betyg.  

 

Vår förhoppning är att få intervjua de barn som skulle tycka att det vore roligt att dela med sig 

av sina tankar om hur det är att vara tonåring och gå i år 8. Ett deltagande förutsätter naturligtvis 

att barnen får sina vårdnadshavares skriftliga samtycke till detta. Intervjuerna kommer att ske på 

skolan på en tid som inte kommer att störa det ordinarie skolarbetet och de kommer att ta mellan 

40 minuter och en timme. Eleverna har när som helst rätt att avbryta intervjun och behöver inte 

ange något skäl till varför de inte önskar fortsätta. Endast en av uppsatsförfattarna kommer att 

närvara vid varje intervju och samtalet kommer att bandas. Så snart intervjun är transkriberad 

kommer bandet att raderas. Materialet kommer att avidentifieras och ingen utomstående 

kommer i efterhand att kunna veta vilka barn vi har talat med. Vi är intresserade av barnens 

samlade uppfattning av det vi diskuterar snarare än enskilda barns specifika formuleringar. För 

att få en så bred bild som möjligt av området kommer vi även att intervjua barn från andra 

skolor i Stockholmsområdet. 

 

I egenskap av psykologstuderande har vi självfallet förbundit oss att iaktta sekretess. 

Intervjuerna kommer inte att diskuteras med någon utomstående, däri inräknat barnens lärare 

och vårdnadshavare. Vi följer de etiska reglerna för tillämpningsinslag som återfinns på 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitets hemsida (www.psychology.su.se). 

Uppsatsen beräknas vara färdig till hösten 2010 och finns då i Stockholms universitets 

uppsatsdatabas – DIVA. 

 

Våra uppsatshandledare finns tillgängliga om Ni skulle ha några frågor eller funderingar: 

 

Victoria Blom, 08-16 38 20, victoria.blom@psychology.su.se 

Münevver Malgir, 08-16 42 23, malgir@psychology.su.se 

 

Tack för Er tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

Charlotte Bergström och Charlotta Krishan  
(chbe4021@student.su.se), (lotta@krishan.se) 

mailto:victoria.blom@psychology.su.se
mailto:malgir@psychology.su.se
mailto:chbe4021@student.su.se
mailto:lotta@krishan.se


Appendix II 

INTERVJUMALL 

Livssituation 

1. Kan du berätta lite kort om vad du heter, hur gammal du är och hur din 

familjesituation ser ut? 

2. Vad brukar du göra på din fritid? 

3. Vad är viktigast i livet för dig nu? (skolan/utseende/familjen/kompisar/framtidsplaner/ flick- 

respektive pojkvän) 

Skolan 

4. Trivs du bra i skolan? Vad är roligast/tråkigast? 

5. Hur upplever du stämningen i klassen? (Är det stor skillnad mellan att gå på högstadiet 

jämfört med mellanstadiet? Berätta! Negativa/positiva skillnader.) 

Krav, prestationer och stress 

6. Vad får dig att tycka bra/dåligt om dig själv? alternativ formulering Vad påverkar 

hur du ser på dig själv och vad du är värd?  

7. Hur viktigt är det för dig att vara duktig och prestera? I vilka sammanhang?  

8. Om relevant: Kommer du ihåg när det blev viktigt för dig att vara duktig och prestera? Hur 

blev det så?  

9. Varför är det viktigt för dig att vara duktig tror du? För vem är du duktig? 

10. Är det viktigt för dig att det går bra i skolan? Varför? 

11. Upplever du att (…..) ställer krav på dig? (skolan/familjen/du själv/kompisar) För 

mycket/för lite? Vilka krav? Hur skulle du vilja att det såg ut?  

12. Vems krav är det lättast/svårast att leva upp till? 

13. Hur påverkar det hur du ser på dig själv om du lyckas/misslyckas med att leva upp till 

alla krav? (Hur reagerar du/vad gör du om du någon gång har svårt att leva upp till 

alla krav?) 

14. Hur känns det för dig när andra i klassen presterar bra på prov? 

15. Kan du ofta känna att du har presterat tillräckligt? (är nöjd) 

16. Hur värderar du dina egna skolprestationer i jämförelse med dina kompisar?  

17. Upplever du att du ofta är stressad? Hur känns det i kroppen? Hur sover du? Vad gör dig 

stressad? 

Betyg 

18. Hur tänker du kring att du snart ska få betyg för första gången? 

19. För vem är det viktigast vad du får för betyg? (dig själv/mamma/pappa/syskon/lärare/ 

kompisar) 

20. Vad innebär det för dig idag och i framtiden att få ett bra/dåligt betyg? (nu i 

8:an/senare) 

21. Vad är ett bra respektive dåligt betyg för dig? 

22. Bryr sig dina klasskompisar om vad du får för betyg? 

23. Hur skulle du känna dig om dina kompisar skulle få ett högre betyg än du? 

Avslutande frågor 

24. Hur är det att vara tonåring och gå i år 8? 

25. Vad har du för framtidsplaner? 

26. Hur kändes det för dig att sitta här och prata om det här? 

27. Är det någonting du vill berätta som jag har glömt att fråga om? 

 

Frågor i fetstil = Obligatoriska vid varje intervju. 


