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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet 
kan uppleva provångest och på vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck. För att undersöka 
detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med 12 gymnasieelever. Intervjuernas 
innehåll har analyserats med stöd av meningskodning och resulterat i olika nyckelord och 
kategorier. Studien visar att provångest förekommer i olika situationer som yttrar sig innan, 
under och efter en provsituation. Ångesten kan yttra sig kroppsligt, mentalt och 
känslomässigt. Vidare framkommer att stress är ett gemensamt drag hos de elever som har 
den här sortens upplevelser. Studien visar också att elevers prestationer och deras vilja att 
lyckas i skolan kan utlösa provångest. Möjliga framgångsfaktorer i skolan för att motverka 
provångest visar sig i elevernas beskrivningar, där studieteknik, positiva lärmiljöer samt att ta 
bort tidspressen när eleverna gör prov. Dessa faktorer kan bidra till elevers lärande och 
prestationer i skolan. 

 
Nyckelord: prov, provsituation, prestation, reaktion, stress. 
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Inledning 
Att använda prov i gymnasieskolan är ett sätt för lärare att skapa underlag för att kunna 
bedöma elevers färdigheter och förmågor. Dessa underlag är centrala, framförallt när betyg 
ska sättas. För att bedöma och betygsätta elevers kunskapsinhämtning är prov och nationella 
prov ofta använda metoder i skolan. Vid dessa situationer ska elever prestera för att kunna få 
en bedömning, för att då erhålla ett visst betyg utifrån deras prestationer (Skolverket, 2011). 
När elevers kunskaper ska bedömas i ett ämne kan det ske i form av ett skriftligt prov, en 
hemuppgift, ett muntligt prov eller uppsatsskrivning. Elever kan uppfatta vissa prov som 
relativt enkla och andra som svåra. I samband med dessa prov kan vissa elever uppleva att de 
har provångest. I en europeisk rapport av OECD (2017) konstateras att elever upplever skolan 
som en stressande miljö där betyg, prov och att behöva prestera framkallar provångest.  
 
Alla former där elever ska testa sina kunskaper skapar reaktioner i någon form. Reaktionerna 
kan vara positiva eller negativa och dessa kan ske innan, under eller efter en provsituation. 
Detta framkommer i en studie av Sjödin (2008) där provångest har undersökts på högstadiet. 
Elever som har ångest i skolan och framförallt provångest har små möjligheter att lyckas 
prestera i skolan. Huruvida elever med provångest uppmärksammas kan möjligheter till 
förändring bidra till att de gör positiva prestationer i skolan. I Skolverkets (2019) samlade 
forskning påvisas tillexempel att elever upplever ångest av att prestera i skolan.  
  
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att utifrån studiens syfte öka 
förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan uppleva provångest och på vilka 
sätt provångest kan ta sig i uttryck. Med en ökad förståelse ger det personal i skolan 
möjligheter att kunna arbeta med dessa frågor i klassrummet. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan 
uppleva provångest och på vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck. 
 
Frågeställningar 

x I vilka situationer beskriver elever att de upplever provångest? 
x Hur beskriver elever sin upplevelse av provångest? 
x Vilka gemensamma drag med avseende på upplevd provångest kan beskrivas? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först en historisk beskrivning av området provångest. Vidare 
beskrivs kopplingar till styrdokument, genomgång av centrala begrepp samt tidigare 
forskning. 
 
Forskningsområdets historiska utveckling 
Forskningsområdets historiska utveckling beskrivs uttömmande av Moshe Zeidner (1998). 
Zeidner delade in 1900-talet i sex olika perioder. Under första perioden mellan 1900–1950 
kännetecknades perioden av empiriska undersökningar av testångest, vilket i denna studie 
användes synonymt med begreppet provångest. I början av årtiondet var fysiologiska tester 
vanliga för att undersöka provångest. Bland annat mättes halten av socker i urinen före och 
efter ett test. Detta utfördes för att ta reda på om det skedde några fysiska förändringar i 
kroppen/kroppens vätskor. Under andra perioden på 50-talet tog forskningen fart när 
empiriska metoder utvecklades för att bedöma graden och orsaker till provångest. Under 
tredje samt fjärde perioden på 60- och 70-talet utvecklades teorier om uppmärksamhet.  
Under femte perioden på 80-talet användes forskningen till att testa hypoteser från annan 
tidigare forskning. Under sjätte perioden på 90-talet och senare utvecklades området stort och 
handlade framförallt om utvärderingsmetoder för datainsamling, exempelvis undersöktes 
skillnader mellan olika individer och grupper (Zeidner, 1998). 
 
Styrdokument 
I gymnasieskolans läroplan beskrivs vilket skolans uppdrag och ansvar är. Skolans uppdrag 
och ansvar ger lärare och rektorer vägledning i det dagliga arbetet att förmedla, lära och 
utveckla elevers kunskaper. Från kapitel ett, Skolans värdegrund och uppdrag beskrivs 
gymnasieskolans uppdrag, där innehållet i undervisningen formas så att elevers lärande och 
kunskaper utvecklas. Innehållet i kapitel 2 i läroplanen Övergripande mål och riktlinjer är 
inriktat på att beskriva mål och riktlinjer för skolans praktik och de som verkar i den. Varje 
skola har som uppgift att tillsammans med elevers föräldrar samverka för att utveckla elevers 
prestationer, lärande och utveckling. Ytterligare en viktig punkt i Övergripande mål och 
riktlinjer beskriver rektorns roll. Rektorn har en betydande roll i skolans arbete där ansvaret 
är att fördela och leda det pedagogiska arbetet framåt. Rektorn har ansvaret att stödja lärare 
att anpassa sin undervisning och undervisningens innehåll utefter sina elevers individuella 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2011).  
 
Skollagen (2010:800), vilket alla styrdokument i skolan utgår ifrån beskriver vad den svenska 
skolan ska innehålla för att stödja och utveckla elevers lärande. Från kapitel 1, Inledande 
bestämmelser i relation till studiens syfte och frågeställningar beskrivs att elevers olika behov 
och förutsättningar ska respekteras. Stöd och stimulans i skolan tillsammans med föräldrars 
samarbete ska främja elevers prestationer i skolan. I kapitel 2 i skollagen, Huvudmän och 
ansvarsfördelning belyses vikten av att ha en fungerande elevhälsa. Elevhälsan ska agera 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot målen i skolan. 
Elevhälsan ska innefatta medicinska, psykosociala, psykologiska eller specialpedagogiska 
stödinsatser för elever i gymnasieskolan. Kapitel 5 i skollagen, Trygghet och studiero, 
framhävs att arbetsmiljön i skolan är en förutsättning för att arbetsron och tryggheten i 
klassrummen ska gynna elevers prestationer för att lyckas i skolan (Skollagen, 2010:800). 
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Centrala begrepp 
Ångest 
Ångest beskrivs som en intensiv känsla som känns starkt i elevers kroppar. Elever som har 
ångest upplever olika reaktioner. Ångestförbundet (2019) beskriver att elever som har ångest 
kan uppleva tryck över bröstet, få hjärtklappning, uppleva torrhet i munnen, känna sig yr, ha 
en konstig känsla i magen, behöva kissa ofta och känna sig svag i musklerna eller att ha 
diarré. Svirsky (2012) anser att en viss form av rädsla kan sammankopplas med ångest. Det är 
en ofarlig situation i den bemärkelsen att den inte är hotande, men att den uppbringar sådana 
känslor som kan associeras med rädsla och farliga situationer. I denna studie används ångest 
som ett övergripande begrepp för att förstå elevernas upplevelser. 
 
Provångest 
Elever som har provångest är rädd för att misslyckas och vad som ska utmynnas efteråt. 
Provångest förekommer i samband med att elever känner att de ska bli bedömda. Putwain 
(2008) menar att elever som upplever ångest i en specifik situation relateras med provångest. 
America's Anxiety and Depression Association (2019) menar att symtom på provångest kan 
vara fysiska, beteendemässiga, kognitiva eller emotionella. I denna studie används även 
provångest för att lättare kunna kategorisera elevers upplevelser. I den här studien förstås 
alltså provångest som något som kan relateras till en viss händelse exempelvis ett prov. 
 
Prov och provsituationer  
Prov och provsituationer är begrepp i skolan som används tillsammans för att undersöka 
elevers färdigheter och förmågor. Provsituationer är situationer där elever observeras eller 
utvärderas av lärare (Zeidner & Matthews, 2010). Prov är ett vida begrepp som innefattar 
många aspekter både teoretiska samt praktiska. Denna studie fokuserar på prov som ett 
samlat begrepp där elevers upplevelser olika prov kan förmedlas och uttryckas. I den här 
studien innefattar en provsituation det elever upplever innan, under och efter ett prov. 
 
Prestation 
Prestation är ett begrepp som har olika innebörder i olika sammanhang och situationer.  
En prestation visar sig i elevers handlingar och en prestation kan vara positiv eller negativ. 
Pearson, Mitchell och Rapti (2015) menar att elevers prestationer kan handla om att uppfylla 
ett mål, men även elevers hälsa samt motivation. Prestationer kan också kopplas samman 
med hur nöjda elever är med sitt arbete i skolan, exempelvis ett resultat på ett prov eller om 
de erhållit ett visst betyg (Dierdorff & Jensen, 2018). I den här studien förstås prestation som 
något elever utför, där prestationen kan utvärderas.  
 
Reaktioner  
Elever som ställs inför en uppgift vilken exempelvis upplevs, obekväm, utmanande eller att 
de känner sig tvingade att prestera skapar olika reaktioner i deras kroppar. Elevers reaktioner 
kan vara känslomässiga, mentala eller kroppsliga. Dessa reaktioner kan vara positiva eller 
negativa (Zeidner & Matthew, 2010). I den här studien förstås alltså reaktioner som något 
som utlöser provångest hos elever. 
 
Oro 
Oro är en påfrestande känsla som kan påverka elevers kroppar och skapa negativa fysiska 
förändringar. Elever med oro kan också ha svårt att koncentrera sig. Barn och 
ungdomspsykiatrin (2019) konstaterar att oro är då elever känner sig bekymrade och nervösa 
inför något som komma skall. Det kan vara att elever tänker på framtidens ovisshet eller 
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tvärtom för det som varit i det förflutna. Oro kan påverka elever under väldigt lång tid och 
visa sig i olika reaktioner som minskad matlust, svårt att koppla av eller att ha svårt att 
koncentrera sig och genom detta leda till ångest. I denna studie förstås oro som något som 
kan utlösa provångest hos elever. 
 
Stress 
Stress är en naturlig reaktion i kroppen som är gynnsamt när elever behöver göra något 
snabbt eller något akut. Reaktioner på stress kan både vara positiva och negativa. Stress 
inverkar på olika sätt och på olika kroppsdelar. Stress varierar individuellt och har 
individuella indikationer. Exempelvis kan stress framträda då elever strävar mot ett visst 
betyg och har kravet på sig att prestera eller där elever försöker lösa ogripbara uppgifter.  
En långvarig stress kan påverka kroppen negativt, exempelvis kan långvarig stress leda till 
ångest (Hjärnfonden, 2019). I den här studien förstås stress som något som kan utlösa 
provångest hos elever.    
 
Tidigare forskning 
Här presenteras ett urval av den tidigare forskningen inom området provångest i skolan. Den 
inledande delen ger inblick i litteratursökningen för vidare beskriva den tidigare forskningen 
angående situationer, elevers beskrivningar och upplevelser av gemensamma drag av 
provångest.  
 
Litteratursökning 
Provångest verkar vara ett allmänt förekommande begrepp där olika former av provrelaterade 
uttryck tillhör exempelvis provångest eller tentaångest. I denna studie används begreppet 
provångest. Den engelska motsvarigheten test anxiety ger många svar angående metoder för 
att minska provångest samt orsaker och symptom på provångest. Moshe Zeidners (1998) bok 
Test Anxiety gav författarna en inblick i hur forskningen har utvecklats det senaste 
århundrandet. 
  
I följande figur i Zeidner (1998, s.14) visas forskningspublikationer från 1960-talet, där det 
går att utläsa att en våg av forskare runt om i världen intresserade sig för begreppet och 
forskningen om provångest. 

   

Figur 1. Antalet publikationer 1950–1994. 
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Situationer och elevers provångest 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som kan relateras till situationer där elever 
upplever provångest. Elever som är påverkade av provångest har sämre förmåga att tänka och 
minnas. Denna förmåga kan försämras innan, under eller efter en provsituation. Detta 
framkommer i en forskningsstudie av Nyroos, Korhonen, Linnanmäki och Svens Liavåg 
(2012) där elever som är påverkade på ett kognitivt sätt ger en försämrad prestation. Nyroos 
et al. anser att vara påverkad kognitivt är det som påverkar provångesten mest.  
 
Efter en skoldag använder elever sin tid till andra aktiviteter än bara det som relateras till 
skolan. Dessa aktiviteter kan påverka elever att ta felaktiga beslut som påverkar deras 
provångest i skolan. I en studie av Svirsky (2012) anses intresse- eller beslutskonflikter vara 
en orsak till provångest. Konflikter där exempelvis vänner eller fritidsaktiviteter påverkar 
elevers prioriteringar som i sin tur påverkar deras förberedelser inför provsituationen.  
 
Elevers upplevelser av provångest kan visa sig på olika sätt och i olika sammanhang i skolan. 
Vissa elever upplever det i samband med att prov utlyses, medan många elever upplever det i 
hemmiljön, vid själva provtillfället eller när provet har skrivits färdigt. Detta konstateras i en 
studie av Sjödin (2008) där elever upplever provångest innan, under och efter en 
provsituation.  
 
Elever behöver få rätt stöd och verktyg för att lära sig att planera och strukturera sin studietid 
i sin hemmiljö. Elever som inte klarar att lägga upp och utföra en planering kan få 
provångest. Detta belyses i Cassadys (2004) studie där elever med provångest behöver stöd 
för att förändra sitt sätt att förbereda sig inför prov samt att kunna hantera sina känslor i 
stressade situationer. I annan studie av Rohden (2008) som också påpekar att studietekniken 
hos elever är en viktig faktor vilket påverkar provångesten under provsituationens alla faser.  
I en annan forskning av Sjödin (2008) konstateras att förberedelserna påverkar elevers 
provångest under själva provtillfället, där elever som har förberett sig på ett bättre sätt 
minskar sin provångest under provsituationen. 
 
Elever i skolan har olika erfarenheter och kunskaper. Denna kunskap lärs in på olika sätt där 
vissa elever behöver mer stöd för att kunna prestera och utveckla sitt lärande. I en studie av 
Aspelin (2015) konstateras att elevers prestationer i skolan försämras när lärartätheten 
minskar samt elevantalet i klassrummen ökar. Aspelin förklarar också att med större klasser 
och med färre lärare är det svårt för lärare att bygga goda relationer med sina elever i 
klassrummet. Genom goda relationer kan lärare uppmärksamma elevers svårigheter och deras 
förståelse för olika uppgifter, vilket påverkar elevers möjligheter att prestera i skolan.  
 
Både positiva och negativa reaktioner kan skapas när elever har genomfört ett prov. 
Negativa reaktioner hos elever kan visa sig utifrån hur ett prov genomförs. Negativa 
reaktioner kan också uppstå efter ett prov om elever får reda på provets rätta svar eller om 
svaren dyker upp i elevers minne. I en studie av Sjödin (2008) konstateras att elever känner 
både lugn, trötthet och oro efter prov. Oron hos elever beskrivs framförallt med deras 
funderingar hur resultatet kommer att bli, men även att information som varit blockerad under 
provet kommer tillbaka igen. I en annan studie av McDonald (2001) framkommer också att 
elevers tankar om resultatet är en reaktion som påverkar efter provsituationen. McDonald 
menar också att elever som diskuterar provet med sina klasskompisar och får reda på sina 
felaktiga svar påverkar deras provångest efter provsituationen.   
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Elever som ska göra ett prov i skolan är påverkade av hur lärmiljön och provsituationen 
uppfattas. Finns det något i lärmiljön som stör under provsituationen kan det påverka elevers 
provångest. I forskning om prov och provångest framkommer det att en lärmiljö som skapar 
arbetsro ger elever större möjligheter att lyckas när de är i en provsituation. En lärmiljö som 
anpassas till elever och deras individuella förutsättningar kan påverka och minska elevers 
provångest (McDonald, 2001; Meijer & Oostdam, 2007; Burke, 1999).   
 
Något som stressar elever och framkallar reaktioner är att inte hinna svara på alla provets 
frågor, vilket påverkar deras prestationer. För elever med provångest har tidspressen ännu 
större inverkan då inläsningen av innehållet bearbetas långsammare än elever utan 
provångest. I forskning av Matthews, Davies, Westerman och Stammers (2000) konstateras 
att tidspress är en faktor som påverkar elevers prestationer vid provsituationer. Matthews et 
al. anser också att tidspress framkallar stress hos elever vilket ökar negativa tankar samt oron 
hos elever med provångest. 
 
Elevers beskrivningar av provångest 
Här presenteras relevant litteratur och tidigare forskning som lyfter fram beskrivningar av vad 
provångest kan vara. Elever med provångest får detta genom reaktioner som kan vara 
kroppsliga, mentala eller känslomässiga. Dessa reaktioner kan uppstå innan, under och efter 
en provsituation. I en omfattande studie av Svirsky (2012) upplyses att ungefär 20 % av alla 
barn och ungdomar är påverkade av någon form av ångestsymtom där kroppsliga och 
känslomässiga reaktioner involveras. 
 
Ångest hos elever uttrycks på olika sätt där fysiska tecken är vanligast. Ett vanligt fysiskt 
tecken är att elever ofta har huvudvärk. Detta framkommer i en forskningsstudie av Headly 
och Campbell (2013) som också konstaterar att andra tecken finns närvarande, som 
känslotillstånd och att elever tar sin prestation till det yttersta. Headly och Campbell nämner 
också ett tecken där elever oförutsett förändrar sitt beteende. I en annan forskningsstudie av 
Burke (1999) framkommer också att huvudvärk är ett vanligt fysiskt tecken, men att magont 
och magbesvär också påvisas som väldigt vanligt.   
 
När elever ska svara på frågor ur ett prov kan det uppstå reaktioner som skapar blockeringar. 
Dessa blockeringar gör att elever inte kan minnas eller svara på provets frågor. I en 
forskningsstudie av Rizwan och Nasir (2010) konstateras att provångest blockerar elevers 
minne som medför att elever inte får fram vad som ska skrivas eller utföras. I en annan studie 
av Sjödin (2008) framkommer elevers olika upplevelser som exempelvis blockeringar, 
minnesluckor, oro eller andra negativa känslomässiga tillstånd vilka relateras till elevers 
provångest. 
 
Att studera i skolan eller att studera i hemmet är situationer där elever behöver koncentration 
och arbetsro. Provångest kan påverka elevers koncentrationsförmåga som då påverkar deras 
lärande och utveckling i skolan. Detta konstateras i en forskningsstudie av Owens, Stevenson 
och Hadwin (2012) där elever med provångest försämrar sin förmåga att koncentrera och 
förbereda sig på det som ska utföras.  
 
Inför ett prov eller när prov ska starta kan elevers känslor påverkas. Huruvida dessa känslor 
blir för starka kan reaktionerna påverka elevers prestationer. I en studie av Brady, Martin 
Hard och Gross (2018) hävdas det att provångest påverkar elevers känslor som yttrar sig i 
form av nervositet, hög puls samt ger negativa effekter om det känns för mycket hos dessa 
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elever. Andra forskare håller med om att elevers känslor och tankar påverkas negativt av 
provångest som då påverkar elevers prestationer i skolan (Zeidner & Matthews, 2010). 
 
Gemensamma drag hos elevers provångest 
I följande avsnitt visas den tidigare forskningen som belyser gemensamma drag hos elever 
som upplever provångest. Provångest beskrivs innehålla tre olika beståndsdelar som påverkar 
elevers reaktioner på olika sätt. Provångest relateras till elevers självtroende, känslor och 
mentala förmåga.  
 
Elever med provångest har svårigheter att hantera sin mentala förmåga. Elever som har 
problem med sin mentala förmåga får problem i provsituationer. I en studie av Cassady 
(2002) framkommer det att elever med bristande mental förmåga känner sig ängsliga i sitt sätt 
att tänka. Vid bristande mental förmåga tänker elever exempelvis på misslyckanden i form av 
prestationen på prov eller om förberedelsen varit tillräcklig.  
 
Provångest kan också visa sig i elevers känslor. Dessa känslor kan visa sig på många olika 
sätt. I en forskningsstudie av Goonan (2003) framkommer olika känslomässiga reaktioner 
som exempelvis spänningar i muskler, problem med magen, koncentrationssvårigheter eller 
andra kroppsliga reaktioner.  
 
Elever med bristande självförtroende påverkas av provångest. Ett bristande självförtroende 
ger uttryck i form av oro där elever frammanar misslyckanden. I en studie av McDonald 
(2001) framkommer att begreppet oro relateras till elevers svaga självförtroende. McDonald 
ger ett exempel på hur detta uppenbarar sig: ”jag kan inte göra prov, så jag kommer att göra 
dåligt ifrån mig” (McDonald, 2001, s.91).   
 
Elever med ångest har olika svårigheter i skolan. Dessa svårigheter påverkar elevers 
prestationer och inlärning i skolan. Det har visat sig i forskning att elever med ångest har en 
gemensam tillbakadragen framtoning som gör att möjligheterna till hjälp för dessa elever 
minskas. Detta framkommer i en studie av Svirsky (2012) där elever hindras av sin ångest 
och då presterar sämre i skolan. I en annan studie av Goonan (2003) framkommer det att 
elever med ångest behöver förbereda sig mer inför sina prov, för att öka sina chanser att 
minnas informationen som ska läras in. 
 
Elevers prestationer i skolan kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Elevers psykiska 
hälsa har ett starkt samband med hur väl elever presterar i skolan. Detta belyses i en 
forskningsstudie av Socialstyrelsen (2016) som framhäver elevhälsans viktiga funktion i 
skolan. Deras funktion är att förebygga och hantera ohälsa hos elever i skolan samt att stärka 
deras skolprestationer. Elevhälsan vägleder elever för att hitta strategier för att handskas med 
stress, prestationskrav och andra svårigheter.   
 
För att elever ska prestera under en provsituation är lokalen viktig. En lokal som är dåligt 
utformad och skapar distraktioner påverkar elevers provångest. I en rapport från 
Folkhälsomyndigheten (2005) anses det att temperaturen och lokalens miljö har en stor effekt 
på elevers prestation och hälsa.  
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Metod 
I detta metodkapitel beskrivs vår arbetsprocess där den kvalitativa intervjun presenteras först. 
Vidare följer en detaljerad genomgång av urval, genomförande, databearbetning, studiens 
kvalitet, metoddiskussion samt etiska överväganden.   
 
Den kvalitativa intervjun 
I denna studie användes en kvalitativ metod. Vi ansåg att en kvalitativ metod var mest 
lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Med en kvalitativ inriktning kunde 
vi fokusera på gymnasieelevers individuella upplevelser och erfarenheter av provångest, för 
att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan uppleva provångest och på 
vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck (Rienecker & Stray Jörgensen, 2017).   
 
I studien intervjuades 12 gymnasieelever. Med intervjuer kunde vi ställa de frågor som 
behövdes för att få en trovärdig data att analysera (Bryman, 2011). I denna studie användes 
semistrukturerade intervjuer. Vid intervjutillfället användes en intervjuguide (se Bilaga 2) 
med vissa basfrågor som utifrån hur de intervjuade eleverna svarade kunde riktas åt något 
håll. Intervjuguiden inspirerades av Kvale och Brinkmann (2014), där vi skapade frågor som 
dels var anpassade för att besvara studiens syfte och dels för att språkliga missförstånd och 
andra kommunikativa brister skulle minimeras.  
 
Urval  
För att koppla urvalet till studiens syfte valdes 12 gymnasieelever ut. Studiens intervjuade 
elever valdes alltså genom ett kriterieurval (Cohen, Manion & Morrison, 2018). En annan 
nödvändighet var att vi ville intervjua lika många manliga som kvinnliga elever. För att 
underlätta studiens arbete genomfördes ett praktiskt urval, där de elever som intervjuades 
fanns i den geografiska närheten. Två gymnasieskolor i Sverige valdes ut. Intervjuade elevers 
påhittade namn i studien är: Kevin, Leopold, Ylva, Emma, Svea, Erik, Alva, Majken, Alve, 
Sofia, Sture och Dennis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 1: Informerar om de intervjuade elevernas bakgrund. 
 
Genomförande 
Alla studiens intervjuer varade runt 40 till 60 minuter och genomfördes på en neutral plats 
som eleverna själv fick välja. Innan intervjuerna startade presenterades informationsbrevet, 
där riktlinjer och elevernas rättigheter under intervjun förmedlades. Eleverna gav muntligt sitt 
samtycke till att intervjun fick spelas in. Mobilens inspelningsfunktion användes för att spara 

Påhittade namn Ålder Skola Stad 
Kevin 19 Gymnasium Stockholm 

Leopold 18 Gymnasium Stockholm 
Ylva 17 Gymnasium Stockholm 

Emma 18 Gymnasium Stockholm 
Svea 18 Gymnasium Stockholm 
Erik 17 Gymnasium Stockholm 
Alva 18 Gymnasium Sundsvall 

Majken 18 Gymnasium Sundsvall 
Alve 17 Gymnasium Sundsvall 
Sofia 18 Gymnasium Sundsvall 
Sture 18 Gymnasium Sundsvall 

Dennis 18 Gymnasium Sundsvall 
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intervjuerna och det underlättade när materialet transkriberades och omformades till text på 
papper. Genom inspelning kunde intervjuerna repeteras, till skillnad för om intervjuerna 
skrevs direkt på papper. Dessutom kunde varje ord i en intervju antecknas. Inspelningen av 
samtalet skapade också mycket tid och handlingsutrymme för studiens analysarbete av det 
transkriberade materialet.   
 
Databearbetning 
Meningskodning  
Databearbetningen i denna studie baserades på metoden meningskodning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Med stöd av meningskodning analyserades empirin där vi ville finna 
kärninnehållet. För att finna kärninnehållet utgick analysen från studiens syfte och 
frågeställningar. De inspelade intervjuerna avlyssnades för att sedan transkriberas. För att få 
en överblick av materialet lästes det igenom flera gånger innan analysprocessen fortsatte. 
Vidare i analysprocessen presenteras rubrikerna nyckelord, kategorier och avslutningsvis 
underrubriker och kategorisering, där redogörs hur vårt analysarbete gick tillväga utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Nyckelord  
Texterna grupperades i olika delar utifrån dess meningsinnehåll vilket sammankopplades med 
ett eller flera nyckelord. Nyckelorden som tillämpades i denna studies analys var: prov, 
provsituation, förberedelse, studieteknik, framgång, stress, tid, lärmiljö, prestationen, rummet 
samt kroppsliga-, mentala- och känslomässiga reaktioner. Ett exempel på gruppering av en 
text kan vara att en elev beskriver att eleven behöver träna inför provet men väljer att inte 
göra det. Eleven känner att den inte kan få det betyg den önskar, då ger eleven upp. I följande 
exempel skulle nyckelorden kunna vara studieteknik eller förberedelse. Utifrån detta exempel 
visar nyckelorden en snabb översikt av meningsinnehållet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Kategorier  
Med hjälp av meningskodning skapades kategorier utifrån de analyserade texternas 
meningsinnehåll (Kvale & Brinkmann, 2014). Tre kategorier skapades med utgångspunkt 
ifrån studiens frågeställningar. Den första situationer var sammanlänkad med den första 
frågeställningen, den andra beskrivningar var sammanlänkad med den andra frågeställningen 
samt det tredje gemensamma drag var sammanlänkad med den tredje frågeställningen.  
När dessa kategorier utformades blev kvalitén av meningsinnehållet och framställandet av ett 
resultat väsentligt till studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Meningsinnehållet i texterna bearbetades ännu en gång och sammanlänkades med någon 
kategori. När ett meningsinnehåll matchade med en kategori placerades kategorin ut vid den 
delen av texten. För att exemplifiera används samma exempel som under rubriken nyckelord, 
där en elev beskriver att eleven behöver träna inför provet men väljer att inte göra det. Eleven 
känner att den inte kan få det betyg den önskar, då ger eleven upp. I följande exempel skulle 
kategorin kunna vara situationer.  
 
Underrubriker och kategorisering  
Underrubriker skapades utifrån studiens nyckelord. Dessa underrubriker placerades i den 
kategori där meningsinnehållet passade bäst in, för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Efter detta startades resultatarbetet. För att förtydliga används samma 
exempel som presenterades under rubrikerna nyckelord och kategorier, där en elev beskriver 
att eleven behöver träna inför provet men väljer att inte göra det. Eleven känner att den inte 
kan få det betyg den önskar, då ger eleven upp. I detta exempel fanns sedan tidigare 
nyckelorden studieteknik och förberedelse samt kategorin situationer. Här sammanlänkades 
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förberedelse och studieteknik till en gemensam underrubrik. Dessa två nyckelord hade 
liknande innebörd där tolkningen och förståelsen skulle förenklas för den som läste studiens 
resultat. Kategorin situationer sammanlänkades med den tredje frågeställningen: Situationer 
där elever upplever provångest och detta exemplifieras följande:  
Situationer där elever upplever provångest [Huvudrubrik]  
Förberedelse och studieteknik [Underrubrik]  
 
Studiens kvalitet 
Bryman (2011) menar att i kvalitativa studier går det att använda begreppet tillförlitlighet för 
att undersöka och värdera dess kvalité. Bryman menar att tillförlitlighet delas in i fyra 
undergrupper som är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att konfirmera 
och bekräfta.   
 
Trovärdighet handlar om att den forskning som är gjord i denna studie, är gjord på rätt sätt 
efter rådande riktlinjer och regler. Även att delge sina svar och tolkningar, till de 
medverkande eleverna i denna studie, för eventuellt reda ut felaktigheter i hur tolkningarna 
har gjorts av elevernas svar. Tillförlitligheten i resultaten styrks i och med att citat från 
eleverna återges i resultatet. Ingen av eleverna som deltagit i studien, önskade sig någon 
återkoppling innan studiens offentliggörande. Eleverna ville gärna ha en kopia av det färdiga 
materialet, vilket vi självklart accepterade. Denna studie genomfördes utifrån rådande regler 
och riktlinjer, gällande kvalitativa studier. Studien genomsyrades av de forskningsetiska 
principerna samt relevant metodlitteratur (Bryman, 2011). 
 
Överförbarhet handlar om att studiens resultat kan användas i andra situationer. Studiens 
resultat har sitt ursprung ifrån elevernas beskrivningar. Eleverna i studien går på två 
gymnasieskolor, men vi anser att studiens resultat kan ge information och användas av andra 
gymnasieskolor i Sverige. Resultatet uppmärksammar situationer och beskrivningar vilka i 
hög grad kan appliceras på andra skolformer i den svenska skolan (Bryman, 2011). 
 
Pålitlighet kan också kallas reliabilitet och här undersöks forskningsprocessens alla steg 
grundligt. I metodkapitlet redogörs för urval, vilka metoder som använts för datainsamling 
och bearbetning av data. Att grundligt undersöka detta ger information som gör att innehållet 
och studiens avslutande delar kan värderas och motiveras. Under denna studies framställan 
gavs kontinuerlig handledning av handledare samt genom seminarier, där studenter granskade 
studiens innehåll. Denna studie har grundligt undersökts med stöd av handledare och 
studenter, vilket gör att de avslutande delarna i denna studie kan värderas och motiveras 
(Bryman, 2011). 
 
Med att konfirmera och bekräfta är förhoppningen att tillförsäkra att vårt agerande inte 
inverkar på studiens inriktning och resultat, på ett felaktigt sätt. En aspekt som alltid fanns i 
beaktande var vår förförståelse, men där vi försökte vara objektiva i intervjuarbetet och fria 
från egna värderingar i tolkningarna av elevernas beskrivningar (Bryman, 2011).   
 
Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra intervju som datainsamlingsmetod då syfte med studien var att öka 
förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan uppleva provångest och på vilka 
sätt provångest kan ta sig i uttryck. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 
användes en intervjuguide (Bilaga 2) med tillvägagångsätt utifrån semistrukturerad intervju 
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(Bryman, 2011). För att svaren skulle bli så transparenta som möjligt valdes att inte nämna 
något ord som kunde påverka intervjusvaren, exempelvis frågor med en direkt koppling till 
ångest, oro eller stress. När intervjun startades användes dessa tre frågor efter varandra:  
”Hur känner du inför att göra ett prov?” ”När du får reda på att ni ska ha prov, vilka känslor 
uppkommer då?” ”Hur förbereder du dig inför ett prov?” Dessa frågor handlade om tiden 
innan provet och under dessa frågor märktes det uppenbart att några av eleverna hade svårt 
att formulera sig och att ge beskrivande svar. Eleverna gav sina svar på olika sätt och för att 
fördjupa deras tidigare svar behövdes kompletterande frågor. Vi fick vara flexibla och ställa 
spontana följdfrågor som exempelvis i frågan ”Hur förbereder du dig inför ett prov?”, där 
följdfrågorna kunde vara ”Inför ett prov hur planerar du din tid för att lära dig att kunna svara 
på provets frågor?” eller ”Kan du förklara mer, hur du menar när du säger att du pluggar?”.  
I intervjuguiden användes också följande frågor: ”I din förberedelse inför ett prov, vilka 
kroppsliga upplevelser uppenbarar sig i samband med detta?” ”I din förberedelse inför ett 
prov, vilka mentala upplevelser uppenbarar sig i samband med detta?” ”I din förberedelse 
inför ett prov, vilka kognitiva upplevelser uppenbarar sig i samband med detta?”. Gav 
elevernas svar inte tillräckligt med information angående olika reaktioner, kunde någon eller 
flera av dessa frågor användas, för att fördjupa elevernas svar. Även frågor som handlade om 
tiden under provet hade fördjupande frågor som kunde användas när eleverna hade svårt att 
beskriva sina upplevelser: ”Vilka känslor uppkommer hos dig i samband med dessa 
situationer?” ”I dessa situationer hur har du förberett dig inför provet?” ”Har du haft positiva 
känslor under ett prov? (Vad har varit skillnad här gentemot det negativa?)” Det som kan 
konstateras utifrån studiens intervjuer, är att de intervjuer som startade trevande och 
där kompletterande frågor användes blev som en ice-breaker, där elevernas svar fortlöpte och 
berikade inhämtningen för analys- och resultatarbetet.  
  
Något som var viktigt för studiens resultat var att få elevernas upplevelser genom spontana 
svar, för att öka trovärdigheten och pålitligheten i deras beskrivningar och inför 
studiens resultatarbete. Elevernas svar kunde bli påverkade under intervjutillfället ifall 
frågorna presenterades innan intervjun. Intervjun ägde rum på en neutral plats för att inte 
elevernas negativa associationer av exempelvis ett klassrum eller där de tidigare har skrivit 
prov, skulle vara en distraktor. Studiens syfte och frågeställningar grundar sig på elevernas 
erfarenheter och upplevelser som samlades in genom ljudinspelning. Huruvida insamlingen 
istället antecknades fanns risken att viktig information utelämnades inför studiens 
resultatarbete. Genom inspelning hördes vilka ord eleverna betonade eller känslomässigt 
understrykte. Med inspelningen skapades också mycket tid och handlingsutrymme för 
studiens analysarbete av det transkriberade materialet. Detta stämmer överens med hur 
Bryman (2011) tänker beträffande den kvalitativa intervjun.  
 
Något som framkom under intervjuerna och som blev till en nackdel var att några elever 
upplevde negativa upplevelser som gjorde att de var tvungna att stanna upp intervjun en 
stund. Eleverna som hamnade i denna negativa känsla fick återhämta sig från det obehagliga 
som uppkom i deras minne, innan intervjun fortsatte. Det hände att en elev under intervjun 
fick tårar i ögonen eftersom upplevelsen eller minnena blev för starka. Några av eleverna 
visade sina upplevelser väldigt tydligt genom sitt kroppsspråk. Med avbrotten påverkades 
längden på intervjun där vissa varade i 60 minuter medan de utan avbrott hade ett 
tidsintervall runt 40 minuter.  
  
Urvalet hade stor betydelse för att ett trovärdigt resultat kunde presenteras, eftersom syftet 
var att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan uppleva provångest och 
på vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck. Elever från två gymnasieskolor i Sverige 
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intervjuades genom ett kriterieurval (Cohen, Manion & Morrison, 2018), vilket gav urvalet 
som eftersöktes. En annan del av kriterieurvalet var att ha med lika många manliga som 
kvinnliga elever. Genom att använda könsfördelning önskades trovärdigheten och 
pålitligheten av resultatet öka. Det skulle vara givande om antalet intervjuer fördubblades 
med fler manliga och kvinnliga elever för att undersöka om resultatet för studien skulle bli 
annorlunda. Syftet med denna studie var inte att undersöka skillnader mellan könen. Det 
skulle dock vara intressant att undersöka om resultatet skulle vara annorlunda ifall en sådan 
jämförelse gjordes.  
 
Genom studiens metod tillsammans med dess syfte och frågeställningar, undersöks elevers 
upplevelser av provångest, vilket skapar möjligheter för lärare att uppmärksamma hur, varför 
och när elever hamnar i dessa situationer. Resultatet från denna studie består av tolv 
gymnasieelevers intervjuer. Det är svårt att generalisera studiens resultat med endast 12 
elever, men denna studie kan bidra med användbar information/data till andra studier eller 
undersökningar. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att många fler intervjuer behöver 
göras för att resultatet ska kunna generaliseras. Trots att studien inte kan generalisera 
resultatet konstateras att studien ger information som kan användas av exempelvis lärare. 
Lärare kan med informationen anpassa sin undervisning och utifrån det som framkommer i 
resultatet besvaras studiens syfte.  
 
Etiska överväganden  
Studien genomsyrades av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer vilka är 
indelade i fyra huvudrubriker: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet gav eleverna som intervjuades information om 
intervjuns syfte och tillvägagångssätt samt att deras deltagande var frivilligt. Genom 
samtyckeskravet informerades eleverna att de beslutade själva över sin medverkan i intervjun 
och kunde själva avgöra i vilken omfattning han eller hon ville delta, samt om de ville stoppa 
sitt deltagande. Konfidentialitetskravet bidrog till att undersökningen anonymiserades och att 
alla personuppgifter bearbetades konfidentiellt. Genom att nyttjandekravet efterlevdes fick 
det insamlade materialet som inkommit under intervjuerna endast användas till aktuell 
forskning. De intervjuade elevernas personuppgifter sparades inte, förutom deras påhittade 
namn. 
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Resultat  
Syftet med studien är att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan 
uppleva provångest och på vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck. I detta kapitel 
presenteras studiens resultat med koppling till studiens syfte och de frågeställningar som 
studien bygger på. Sammanställningen av resultatet har skett genom analys av empirin. 
Studiens tre frågeställningar har legat till grund för rubriksättningen i resultatets tre delar. 
Varje del har underrubriker som kopplas samman med nyckelorden i analysen.  
 
Situationer där elever upplever provångest  
Prov och provsituationen  
Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att prov och provsituationer skapar 
känslomässiga, mentala eller kroppsliga reaktioner under olika faser. Eleverna beskriver att 
reaktioner uppkommer i samband med att de får reda på att ett prov kommer att genomföras. 
Eleverna berättar också att de upplever både negativa reaktioner och positiva reaktioner. 
Vidare framkommer när eleverna berättar om prov och provsituationer, att de får olika 
reaktioner beroende på vilket ämne det berör, hur mycket tid som finns till förfogande och 
om de har flera prov i nära anslutning till varandra. 
  
Flera av eleverna berättar att de blir stressade av att genomföra prov. Kevin till exempel 
beskriver prov som stressande och att han har en bristande tro på sig själv. Kevin berättar att 
han upplever dessa stressiga känslor från att han får reda på att klassen ska genomföra ett 
prov, fram tills det att provet är avverkat. Han berättar också att han tvivlar på sig själv och 
sina kunskaper:  
 

Första dagen jag får reda på att man har prov tänker jag först på om jag kommer att 
lyckas, alltså om jag har tillräckligt med kunskaper. (Kevin) 
 

Flera av eleverna berättar att prov i ett visst ämne eller prov i ett delmoment av ett ämne 
skapar reaktioner i situationen som uppkommer. Alva berättar att programmeringsprovet gav 
henne starka reaktioner, då hon tyckte att kod-skrivande var svårt: 
 

Den värsta känsla jag haft i kroppen var inför ett prov i programmering. Jag har väldigt 
svårt med kodskrivning och inför provet fungerade ingenting. Jag mådde dåligt, hade 
bristande tro på mig själv och mina känslor, där jag började grina när jag tänkte på 
provet. (Alva) 

 
Eleverna berättar att utifrån hur provets format är skapas reaktioner innan en provsituation. 
Flera av eleverna nämner muntliga prov i språk där reaktioner uppkommer. Alve däremot 
berättar om pm-skrivning som är det värsta han vet:  
 

Jag känner mig orolig och nedstämd, när jag har fått reda på om ett prov som jag själv 
inte alls är bekväm med formatet, exempelvis om det ska vara en pm-skrivning. (Alve) 
 

Flera av eleverna förklarar att provsituationer ger negativa tankar där oro, stress eller ångest 
beskrivs. Vidare framkommer när eleverna berättar om olika sorters prov, där prov utformats 
av elevernas lärare eller nationella prov som är centralt utfärdade skapar reaktioner: Erik 
berättar att han har negativa tankar när det kommer till prov och förklarar att dessa känslor 
uppkommer vid viktiga prov som exempelvis nationella prov:    
 

Upplevelsen till prov är inte heller särskild bra eftersom man är oroad. Särskilt känner 
jag så när jag ska skriva nationella prov. (Erik)  
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Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att oförberedda prov, dåligt konstruerade 
prov, konstiga formuleringar eller att eleverna har studerat på fel saker skapar reaktioner; där 
de uttrycker misslyckanden, frustration och att de är värdelösa. Sture berättar om ett prov där 
alla i klassen fick dåligt resultat. Sture förklarar att han förbereder sig noga och brukar få bra 
resultat. När han inte förstår frågorna på provet känner han sig misslyckad: 
 

Alla i klassen fick dåligt resultat. Frågorna på provet var väldigt konstiga och jag som brukar 
prestera bra, förstod ingenting alls. Jag kände mig värdelös. (Sture) 
 

Eleverna beskriver att de reaktioner som uppkommer efter ett prov kan vara positiva som 
negativa reaktioner. Eleverna berättar att prestationen på ett prov skapar reaktioner där de får 
reda på om de har lyckats eller inte har lyckats. Eleverna förklarar också att reaktioner 
framträder i samband med att de diskuterar och jämför sina provsvar sinsemellan. Några av 
eleverna berättar att efter ett prov kan de må dåligt i flera dagar, där känslan är att 
prestationen inte motsvarade deras förväntningar. Elevernas reaktioner uttrycks också tydligt 
genom besvikelse eller frustration, men även uppgivenhet och hopplöshet. Kevin uttrycker 
sin frustration så här:   
 

Att man missat något man egentligen kunde. Oftast när man får det förklarat av vänner 
efteråt. (Kevin)  

 
Förberedelse och studieteknik  
Eleverna i studien beskriver uttrycken orolig, nervös och stressigt i samband med att de får 
reda på att prov ska genomföras. Eleverna berättar också samma uttryck när inte 
förberedelsen har varit tillräcklig inför en provsituation. Sofia uttrycker följande om 
situationer där hon förberett sig dåligt inför ett prov:  
 

Jag blir orolig och nervös. Jag blir väldigt stressad och känner mig nere. Man kan se det 
väldigt tydligt på mig eftersom jag inte pratar så mycket. (Sofia)  
 

Eleverna förklarar tydligt att i sin hemmiljö uppkommer reaktioner när inlärningen till prov 
genomförs. Elevernas intressekonflikter med att studera inför ett prov skapar reaktioner. 
Eleverna berättar att fritidsaktiviteter och att umgås med vänner påverkar deras reaktioner. 
Vidare framkommer det att när eleverna studerar inför ett prov tappar de den sociala 
kontakten för det upptar all tid. Eleverna beskriver också att inför det kommande provet 
påverkas deras förberedelse av koncentrationsproblem och stress. Dennis berättar att hans 
ångest ökar när ett prov närmar sig, där hans mentala föreställningar handlar om hur det 
kommer att gå: 
   

Ju närmare provet desto mer ångest får jag för att man oftast tänker på att det kommer bli 
väldigt svårt. (Dennis)  
 

Lärmiljön  
Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att skolans miljö skapar reaktioner. 
Eleverna i studien beskriver att klassrum och andra skollokaler där prov utförs skapar 
reaktioner. Eleverna beskriver arbetsro som betydelsefullt för att minska sina reaktioner. 
Eleverna berättar att flera aspekter ur skolans lokaler påverkar deras reaktioner vilka är 
storleken och utformningen av rummen, samt elevernas placering vid provsituationer. 
Eleverna förklarar tydligt att ljudvolymen påverkar deras koncentration och prestation.  
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Flera av eleverna berättar att temperaturen i rummet påverkar deras reaktioner, där elevernas 
prestation och koncentration påverkas. Ylva uttrycker att lärmiljön är viktig och önskar att 
provsituationen är i en lokal som tar bort känslan av att det är prov:  
 

Lärmiljön är mycket viktig. Man önskar sig att man skriver ett prov där man inte vet eller 
känner sig att man skriver ett prov. Inte i ett provrum eller klass. (Ylva)  
 

Däremot berättar några av eleverna att de har problem med alla prov i skolan, oavsett om 
lokalen är stor eller liten. Eleverna önskar sig då hellre att fler prov kunde göras i sin 
hemmiljö. Dennis förmedlar sin önskan att göra prov hemma i en trygg och lugn miljö:  
 

Jag skulle önska hemprov att jag kunde skriva hemma och ha tillräckligt mycket tid och 
utrymme. (Dennis)  
 

Eleverna i studien berättar också att under provsituationen skapas reaktioner av att eleverna 
sitter för nära eller att de ser varandra. Vidare framkommer också att eleverna får reaktioner 
när de hör varandras skrivande eller när eleverna lämnar in sina prov under olika tider och 
sedan lämnar lokalen. Eleverna beskriver att dessa situationer skapar stress, ångest och 
negativa känslor. Ylva uttrycker att ljudet från andra elevers pennor och när hon ser andra 
skriva ger henne negativa känslor: 
 

Jag kan höra andra skriva väldigt intensivt och ibland kan jag se att andra elever skriver 
väldigt mycket. Detta ökar förstås stressen och bidrar därmed till ångest. (Ylva)  

 
Däremot Emma berättar att hon vill sitta ensam och inte nära några andra elever när 
hon gör ett prov, samt att alla elever bör sitta kvar på sin plats hela provtiden:  
 

Avskärmning från andra elever, tyst, alla sitter kvar hela provtiden (Emma)  
 
Tiden  
Eleverna i studien berättar att de upplever reaktioner i samband med tidspress. Eleverna 
förklarar att tidspressen ger sig i uttryck gällande ett provs tidsspann, där eleverna inte hinner 
svara på alla frågor, samt att inte få möjlighet att hålla koll på tiden under ett prov. Flera av 
eleverna beskriver tiden som en stressande faktor. Eleverna berättar att under ett prov önskas 
mer tid och möjlighet att skriva färdigt. Eleverna beskriver också att de vill ha koll på tiden 
genom att en klocka finns tillgänglig. Majken beskriver sina upplevelser när hon skrev 
nationella provet, där tidspressen uppbringade reaktioner:  
 

När jag skrev nationella provet var det skitstressigt, då jag tyckte jag hade så kort tid på 
mig, och blev arg när jag inte hann med alla frågor. (Majken)  
 

Framgång  
Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att deras reflektioner över sin prestation 
och att få ett bra provresultat skapar reaktioner. Eleverna beskriver att dessa reaktioner 
uppvisas både innan, under och efter en provsituation. Eleverna berättar att reaktioner uppstår 
när ett prov presenteras, hur deras prestation är på ett prov, samt vilket betyg de får. Alva 
berättar att hon får negativa reaktioner när hon har presterat dåligt på ett prov och att hon inte 
uppnår det betyg hon önskar:  
 

Jag brukar förbereda mig väl men när jag inte får det betyget jag förväntar mig känner 
jag mig inte alls bra och blir besviken. (Alva)  
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Däremot Sofia berättar att hon blir ledsen när hon inte får det resultat hon vill, men att hon tar 
lärdom av det och förändrar sitt sätt att förbereda sig på:   
 

Jag blir ledsen om jag inte får det resultat jag vill. Får jag inte resultatet, pluggar jag 
hårdare nästa gång. (Sofia)   
 

Elevers beskrivningar av provångest  
Kroppsliga reaktioner  
Eleverna beskriver att de får kroppsliga reaktioner i samband med prov och provsituationer. 
Eleverna berättar att huvudvärk är en kroppslig reaktion vilket skapas innan, under och efter 
en provsituation. Eleverna förklarar att huvudvärken uppstår när de studerar inför prov, när 
de funderar på hur provet kommer vara eller under och efter ett prov. Alva beskriver sin 
situation när hon studerar inför ett prov och att huvudvärken kommer, då tappar hon sin 
förmåga att fortsätta läsa: 
  

Jag kan få ont i huvudet och det påverkar att jag inte kan plugga inför ett prov. (Alva)  
 
Eleverna berättar att olika problem med magen visar sig som kroppsliga reaktioner. Detta 
uttrycks av eleverna som stress, illamående eller att behöva gå extra mycket på toa. Svea 
uttrycker att när hon är stressad börjar hon må illa:  
 

Att jag börjar stressa vilket påverkar min kropp genom att jag börjar må illa och vill inte 
göra provet. (Svea)  
 

Eleverna beskriver också andra kroppsliga reaktioner som svettningar eller 
kallsvettningar. Eleverna förklarar också att hjärtat påverkas under en provsituation. 
Dennis förklarar hur hans provångest framskrider i en provsituation, där illamåendet 
övergår till hjärtklappning samt att rummet blir mindre: 
 

Jag blir illamående, jag får hjärtklappningar och det känns som att rummet krymper i 
storlek under ett viktigt prov. (Dennis)  

 
Alve däremot förklarar att förutom magont och huvudvärk, har han känt av hjärtat eller att det 
har blivit svårare att andas:  
 

Ont i magen eller ont i huvudet. Ibland har stressen blivit så pass tydlig att hjärtat slagit 
hårdare eller att jag blivit andfådd. (Alve)  
 

Mentala reaktioner  
Eleverna i studien berättar att mentala reaktioner upplevs starkare än deras kroppsliga 
reaktioner. Eleverna beskriver oro, stress och ångest i samband med sina mentala reaktioner. 
Eleverna berättar att deras tankar om betyg, att förbereda sig för mycket eller för lite inför ett 
prov, samt att förstå och utföra ett prov skapar reaktioner. Eleverna berättar också om 
svårigheten att koncentrera sig, samt att fokusera på vad som ska göras. Eleverna förklarar 
också specifika uttryck som blackout, mindblock och hjärnsläpp, där det som lärts in är helt 
borta ur minnet. Ylva berättar att hon studerar mycket inför ett prov och känner sig förberedd, 
men att hon kan få blockeringar som hindrar hennes prestation:  
 

Att det kan vara så att man fastnar eller får hjärnsläpp även om man har pluggat mycket 
till provet. (Ylva)  



   
 

17 
 

 
Däremot uttrycker Sture hur han känner sig i sitt huvud och när hans tankar skapar kaos i 
tillvaron:  
 

Jag känner mig galen i hjärnan det snurrar massa olika tankar i mitt huvud. (Sture) 
 
Känslomässiga reaktioner  
Eleverna berättar att känslomässiga reaktioner visar sig innan, under och efter en 
provsituation. Eleverna uttrycker hopplöshet, frustration och att tänka negativt vilka är 
reaktioner som yttrar sig i samband med ett prov. Eleverna uttrycker att de blir 
tillbakadragna, får konstiga känslor i magen, att de kan gråta eller att de känner sig överdrivet 
positiva inför ett prov. Erik berättar att när han har en väldigt bra känsla inför ett prov brukar 
hans resultat visa det motsatta: 
 

När jag gör ett prov brukar det gå dåligt när jag känner att jag har en bra känsla inför 
provet. (Erik)  
 

Eleverna beskriver tydligt sina känslomässiga reaktioner efter en provsituation med ord som 
besvikelse, misslyckande och att vara värdelös. Eleverna berättar också att deras prestation 
och strävan mot ett visst betyg som tydliga reaktioner. Alve uttrycker sina känslor på ett 
beskrivande sätt:  
 

Jag känner mig lite värdelös och ledsen. Det känns som om jag totalt misslyckats. (Alve)  
 

Gemensamma drag hos elevers provångest  
Stress  
Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att eleverna uttrycker stress i olika 
tillstånd och sammanhang. Eleverna beskriver att stress visar sig i sitt första skede i samband 
med att ett prov utlyses, där de berättar att det tydligaste gemensamma draget visar sig i 
ämnet, vilket elever ska ha prov i. Leopold och Majken har båda ett specifikt ämne eller 
ämnen där de får reaktioner. De uttrycker följande:  
 

Är det muntligt prov i språk får jag direkt ångestkänslor och blir stressad. Skriftliga prov 
inom Historia eller Samhällskunskap är dock roligare och har inte svårigheter där. 
(Majken)  
 
Det beror på lite vilket ämne vi kommer ha prov i. Om det är ett ämne som jag är ganska 
säker på, brukar jag inte känna mig orolig eller stressad. Men om det är ett ämne jag 
verkligen har svårt med brukar jag känna lite orolighet. (Leopold)  
 

Eleverna i studien beskriver att stressen fortsätter vidare i provsituationens faser från start 
tills att eleverna får reda på sitt resultat efter provet. Eleverna berättar och relaterar denna 
stress till deras känslor och mentala förehavanden gällande prestation och framgång. Eleverna 
fortsätter beskriva stress genom hela förberedelsefasen där stressen påverkar hur eleverna kan 
studera inför det kommande provet. Svea och Ylva beskriver sin stress under provprocessen, 
där deras mentala reaktioner uttrycks:  
 

 Jag blir stressad och börjar få ångest. Rädd att jag kommer få F! (Svea)  
 
Då blir jag stressad och irriterad för att jag inte kan visa min fullständiga förmåga på 
ämnet. Jag känner mig dum och besviken. (Ylva)  
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Eleverna beskriver också sina kroppsliga reaktioner som gemensamma drag, där magproblem 
och huvudvärk nämns av merparten av eleverna och påverkar deras förberedelser inför ett 
prov. Vidare framkommer att huvudvärk är den som framställs som mest förekommande i 
förberedelsen av provet. Alva och Sofia beskriver båda huvudvärk som reaktion innan en 
provsituation: 
 

Jag kan få ont i huvudet och det påverkar att jag inte kan plugga inför ett prov. (Alva) 
  
Man får huvudvärk av tankarna om hur provet kommer se ut. (Sofia)  
 

Eleverna beskriver också att magproblematik är ett gemensamt drag. Vidare framkommer att 
detta förekommer vanligast hos eleverna i samband med en provsituation, men att eleverna 
berättar att det förekommer både innan och efter en provsituation. Svea och Emma beskriver 
sina magproblem i samband med provsituationen:  
 

Att jag börjar stressa vilket påverkar min kropp genom att jag börjar må illa och vill inte 
göra provet. (Svea)  
 
När jag gör prov får jag magont och vill många gånger gå på toaletten. (Emma)  
 

Eleverna i studien berättar att under en provsituation påvisas stress där eleverna upplever 
tiden som en negativ påverkan. Elevernas stress beskrivs både, genom att tiden i sig är för 
kort för att skriva ett prov, men även att elever inte hinner svara och att begrunda sina svar. 
Majken, Kevin och Ylva beskriver sina upplevelser av tiden och uttrycker det så här:  
 

När jag skrev nationella provet var det skitstressigt då jag tyckte jag hade så kort tid på 
mig, och blev arg när jag inte hann med alla frågor. (Majken)  
 
Försöker hinna med allt inom kort tid man önskar mer tid och utrymme. (Kevin)  
 

Trots att det är mycket tid att förbereda sig på, blir det alltid tidsbrist när jag skriver prov. 
(Ylva)  
 

Eleverna förklarar att stress uppkommer i väntan på att provresultatet offentliggörs. Eleverna 
berättar att stressen uppenbaras i samtalet mellan elevernas diskussioner om det gjorda 
provet. Eleverna uttrycker att i diskussionerna uppdagas eventuella felaktiga svar hos 
elevernas egna svar. Kevin och Svea beskriver sina upplevelser av att få reda på svaren av 
sina vänner efter en provsituation:  
 

Att man missat något man egentligen kunde. Oftast när man får det förklarat av vänner 
efteråt. (Kevin)  
 
Att jag gjort dåligt ifrån mig eller när man jämför svar med klasskamrater och märker att 
jag svarade fel. (Svea)  
 

Prestationen  
Vad som tydligt framträder i elevernas berättelser är att deras resultat är viktigt och att 
eleverna vill ha bra betyg. Eleverna berättar att när de tänker på resultatet skapas reaktioner. 
Erik och Alve beskriver sina upplevelser av att de tänker på resultatet när ett prov 
presenteras, som de uttrycker följande:  
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Första dagen brukar alltid vara svårast. Alltså den dagen man får reda på när man ska 
skriva provet. För att det är då man vet nästan minst om själva ämnet. Därför tycker man 
nästan alltid att det kommer gå dåligt. (Erik)  
 
När jag får reda på att vi ska ha prov, blir jag nervös och tänker jag på resultatet och om 
jag kommer lyckas. (Alve)  
 

Eleverna i studien berättar att när de får reda på sitt provresultat uppkommer reaktioner som 
både är negativa och positiva. Eleverna beskriver sina negativa reaktioner där de känner sig 
misslyckade, blir ledsna eller besvikna. Alva, Majken och Sofia beskriver sina upplevelser 
angående betyg och provresultat, där de uttrycker följande:  
 

Jag brukar förbereda mig väl men när jag inte får det betyget jag förväntar mig känner 
jag mig inte alls bra och blir besviken. (Alva)  
 
När jag lämnade provet var jag väldigt arg och frustrerad, då min känsla att det gått dåligt 
var överhängande. Jag vill ha bra betyg! (Majken)  
 
Jag blir ledsen om jag inte får det resultat jag vill. Får jag inte resultatet, pluggar jag 
hårdare nästa gång. (Sofia)  
 

Rummet 
Eleverna i studien beskriver att lokaler där prov utförs har ett gemensamt drag. Eleverna 
berättar att lokalen är viktig där miljön ska vara lugn och trygg. Ylva och Dennis beskriver 
sina upplevelser angående lokalens betydelse, där de uttrycker följande:  
 

Lärmiljön är mycket viktig. Man önskar sig att man skriver ett prov där man inte vet eller 
känner sig att man skriver ett prov. Inte i ett provrum eller klass. (Ylva)  
 
Jag skulle önska hemprov att jag kunde skriva hemma och ha tillräckligt mycket tid och 
utrymme. (Dennis)  
 

Eleverna berättar också att lokalens temperatur är ett gemensamt drag. Eleverna beskriver 
kyla som en gemensam nämnare men att den framhävs på olika sätt. Majken och Leopold 
beskriver sina upplevelser av lokalens temperatur, där de berättar följande: 
  

Att få skriva det i lugn och ro, det ska vara tyst och helst inte för kallt i rummet. Samt vill 
jag alltid sitta för mig själv vid ett bord. (Majken) 
  
Det ska helst vara lite kallt i rummet för att då tänker jag bättre och snabbare medan när 
det är varmt så svettas jag och det blir störande för mig och tänker inte lika bra. 
(Leopold)   
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Analys och Diskussion  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för i vilka situationer elever på gymnasiet kan 
uppleva provångest och på vilka sätt provångest kan ta sig i uttryck. Resultatet visar att 
eleverna upplever provångest innan, under och efter en provsituation. I resultatet 
framkommer även att det finns flera situationer som påverkar elevers provångest. I följande 
kapitel kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning, studiens 
syfte och frågeställningar samt författarnas egna reflektioner. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de slutsatser som dragits. 
 
Situationer där elever upplever provångest  
Prov och provsituationen  
I studien framkommer det att prov och provsituationer är situationer som skapar reaktioner i 
olika faser. Dessa reaktioner uppkommer innan, under och efter en provsituation. Vilket prov, 
ämne och vilken form provet har är situationer som utlöser provångest innan en provsituation. 
I tidigare forskning av Sjödin (2008) konstateras enbart att provångest upplevs i samband 
med att ett prov presenteras. Sjödin går inte djupare in med sin redogörelse, om det också 
handlar om specifika ämnen eller gällande ett provs format som denna studie har 
uppmärksammat.  
 
Det som tydligt framkommer i resultatet är att eleverna har i samband med provsituationen 
olika känslomässiga reaktioner och negativa tankar om prov som utlöser provångest. Det 
framkommer också att utifrån hur prov är konstruerat samt hur tydliga instruktioner och 
uppgifter är under ett prov, kan detta skapa provångest hos eleverna. Detta stämmer överens 
med vad tidigare forskning påvisar om negativa effekter av känslomässiga reaktioner. Detta 
belyses av Brady et. al (2018) vilka tar upp att provångest påverkar elevers känslor. I tidigare 
forskning av Rizwan och Nasir (2010) konstateras att provångest kan blockera elevers minne, 
där elever då inte förstår eller kan svara på ett provs frågor. Den tidigare forskningen 
stämmer överens med det som lyfts fram i studiens resultat.   
 
Resultatet visar också att eleverna har många funderingar efter en provsituation, där deras 
funderingar om de har lyckats på provet kan utlösa provångest. Elevernas provångest kan 
också utlösas i samspel med andra elever, där prov diskuteras och att deras rätta och felaktiga 
svar uppmärksammas. Dessutom kan elevernas provångest utlösas om de inte hinner svara på 
frågor, men får reda på svar som de egentligen kan. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning av McDonald (2001) som uppvisar samma resultat.  
 
I resultatet framkommer att det är många olika situationer som påverkar elevernas 
provångest. Eleverna förklarar att prov skapar reaktioner. Eleverna har oftast minst kunskap i 
början av starten i ett ämne, innan deras lärande har startat. Eleverna kan ha ett intresse för ett 
specifikt område eller att de har lätt eller svårt för olika ämneskategorier som exempelvis 
språk och får då anstränga sig mer för att anta utmaningen. Enligt vår uppfattning är 
elevernas självförtroende viktigt för att kunna handskas med sin provångest. Eleverna som 
har en större tro på sig själv och sin förmåga kan se längre än bara för stunden när ett prov 
presenteras. Resultatet visar också att känslomässiga reaktioner förekommer i samband med 
en provsituation. Elevernas möjligheter att prestera och lyckas i skolan handlar inte bara om 
att förbereda sig tillräckligt inför ett prov. Provet behöver vara konstruerat på ett sätt att 
eleverna förstår och att innehållet stämmer överens med vad undervisningen behandlar. 
Enligt vår uppfattning förekommer dåligt konstruerade prov mer än vad det borde 
göra. Genom att detta är en vanlig företeelse kan detta bero på att prov kan vara komplexa i 
vissa ämnen, som gör att strukturen och elevernas förståelse för uppgiften blir problematiskt. 
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Det kan också bero på att provet helt enkelt är bristfälligt konstruerat av lärare, anser vi. 
Eleverna har många funderingar efter ett prov, dessa funderingar kan skapa olika reaktioner 
hos eleverna vilket kan vara positiva eller negativa. Negativa reaktioner kan skapas ur 
elevernas minne där deras prestation på provet är i fokus. Dessa reaktioner kan också skapas 
eller ökas i samspelet med sina klasskompisar, där ett provs resultat diskuteras. Vi anser att 
det är svårt att stoppa elever från att diskutera sina provfrågor med sina klasskompisar. 
Arbetet med att minska och motverka provångest handlar om att förebygga detta i ett tidigare 
skede. Det förebyggande arbetet koncentreras till tiden innan en provsituation, istället för att 
fokusera på situationer under eller efter en provsituation.  
 
Förberedelse och studieteknik  
I resultatet framkommer det att förberedelsen och elevernas studieteknik påverkar deras 
upplevelser av provångest. Provångesten involveras i förberedelsen från att prov presenteras 
till dagen när prov genomförs. Eleverna förbereder sig olika och blir påverkade av olika 
omständigheter i sin hemmiljö. Att eleverna får reaktioner i sin hemmiljö och som tilltar 
närmare provsituationen, samt att eleverna behöver studera intensivt in i det sista, anser vi 
tyder på dålig förberedelse. Detta stämmer överens med tidigare forskning vilket tar upp 
intressekonflikter och studieteknik. Svirsky (2012) lyfter fram intressekonflikter i sin studie, 
där elevers prioriteringar påverkar deras provångest. I forskning om studieteknik belyser 
Rohden (2008) att studietekniken är en viktig faktor som påverkar provångesten. Även 
Cassady (2004) anser att elever behöver lära sig hur planeringen ska gå till för att förbereda 
sig på rätt sätt inför ett prov, för att då kunna minska sin provångest. För att elever ska lära 
sig att planera och att få en struktur för att lyckas i skolan, är det skolans ansvar att ge stöd 
för att elever ska nå måluppfyllelse. Skollagen (2010:800) visar detta i sina skrivelser på 
olika sätt där framförallt en fungerande elevhälsa kan bidra med olika stödinsatser för elevers 
svårigheter att nå målen i skolan.  
 
Förberedelsen hos eleverna skapar många reaktioner inför ett prov. Förberedelsen startar när 
ett prov presenteras och avslutas när provet startar. I elevernas hemmiljö inför ett prov, där 
förberedelsen sker på egen hand skapas många reaktioner. Elevernas aktiviteter utanför på 
fritiden påverkar vilka prioriteringar eleverna gör, vilket påverkar elevernas förberedelse 
inför ett prov och påverkar deras provångest. Elevernas provångest tilltar när provdagen 
närmar sig eller att eleverna behöver studera intensivt in i det sista inför ett prov. Enligt vår 
uppfattning tyder det på dålig förberedelse och planering. Elevernas prioriteringar kan vara 
avgörande för att kontrollera sina reaktioner som utlöser provångest eller för att minska sin 
provångest i förberedelsen inför ett prov. Eleverna planerar och studerar på olika sätt, vilket 
också kan bidra till att minska eller öka deras provångest. Genom att eleverna blir medvetna 
om effektiva och fungerande sätt att strukturera upp sin förberedelse inför ett prov, kan det 
stödja deras prestationer i skolan. Elevhälsans roll att stödja elevernas lärande och hälsa kan 
bli en viktig tillgång för elever med provångest. Vi anser att ifall elevhälsans många olika 
kompetenser utvecklas och samverkar kan det bidra med nya strategier, där elevernas 
provångest minskar och att deras prestationer i skolan ökar.  
 
Lärmiljön  
Resultatet visar att lärmiljön är betydelsefull för många av eleverna när de befinner sig i en 
provsituation. Eleverna blir påverkade av lokalen om den är för stor eller att ljudmiljön blir 
för hög. Eleverna vill också att temperaturen ska vara på en nivå där det inte är för varmt eller 
för kallt i rummet. Det framkommer också i resultatet att eleverna blir stressade av att se 
andra elevers aktivitet under själva provsituationen. Det visar också att eleverna önskar andra 
alternativ för sina provsituationer, där miljön är lugn och trygg och inte upplevs som 
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skolmiljö. I tidigare forskning visar det att lärmiljön är viktig för att påverka elevers 
provångest. Detta belyser Meijer & Oostdam (2007) som påpekar att arbetsron i 
provsituationen påverkar elever möjligheter att lyckas i provsituationen. Även Skollagen 
(2010:800) belyser att arbetsron och arbetsmiljön i skolan är viktig för att ge elever möjlighet 
att lyckas i skolan.  
 
Lokalen är enligt vår uppfattning den plats som påverkar eleverna mest. Elevernas 
undervisning behöver ha en miljö som skapar lugn och ro. Lokaler som har en rörig eller är 
en bullrig miljö exempelvis när elever inte kan samtala i vanlig ton, arbeta ostört eller att bli 
distraherad när de försöker prestera på prov är faktorer som påverkar. I vår tolkning önskar 
eleverna att det ska finnas lokaler som är anpassade för sitt ändamål för att gynna deras 
prestationer och minska deras provångest. Det kan vara skillnad på undervisnings- och 
provlokaler, men att de har en gemensam nämnare i att de främjar arbetsron och elevernas 
lärande. 
 
Tiden  
Resultatet visar att eleverna beskriver tidspress som en situation som kopplas till provångest. 
Eleverna beskriver att de inte får tillräckligt med tid att utföra sina prov eller att de inte 
hinner svara på alla frågor. Även att de ska få möjlighet att ha koll på tiden för att bättre 
kunna planera sin tid under provsituationen. I tidigare forskning visar det sig att tiden kan 
påverka prestationen negativt hos elever med provångest. Detta belyser Matthews et al. 
(2000) som påtalar att elever med provångest behöver mer tid, då de läser långsammare och 
på så sätt tar det längre tid att förstå och att kunna tolka informationen på provet.   
 
Studiens resultat visar att prov kan skapa olika utmaningar för eleverna. Utmaningar som 
relateras till tiden är många och skapar provångest på olika sätt. I vår tolkning av hur eleverna 
upplever prov och provångest anpassas dessa prov med en väl tilltagen provtid, där eleverna 
hinner med att besvara sina frågor samt att de får tid att begrunda sina svar. Prov utan 
tidsspann skulle kunna vara en möjlighet om det går att anpassa in i undervisningstiden som 
varje ämne har eller att det finns tillgängliga lokaler som passar in för att handskas med prov 
utan tidsspann.   
 
Framgång  
I resultatet framkommer det att elevernas beskrivningar om framgång visar på provångest, 
där prestationen och önskan efter ett visst betyg är något som lyfts fram. Eleverna tänker på 
sin prestation innan, under och efter provsituationen. Elevernas reaktioner startar från att ett 
prov presenteras, där de tänker på att resultatet inte kommer bli bra. I tidigare forskning 
påpekas att lärare och elever behöver ha en bra relation i klassrummet för att uppmärksamma 
hinder som motverkar elevers prestationer i skolan. Detta menar Aspelin (2015) är att elevers 
prestationer påverkas av större klasser, där lärare inte får möjlighet eller tid att bygga 
relationer med alla elever. Elevers skolsvårigheter i deras lärande kan då inte 
uppmärksammas eller förändras. Resultatet visar också att eleverna tänker negativa tankar om 
sitt provresultat innan kunskap har inhämtats, och som visar på provångest. I tidigare 
forskning påvisas att provångest påverkar elevers tankar och möjligheter att minnas. Detta 
menar Nyroos et. al (2012) är att prestationen försämras om elever är påverkade kognitivt. 
Detta är något som framgår i studiens resultat, där elevernas beskrivningar visar att de har 
påverkats negativt och att deras prestationer har försämrats.   
 
Studien visar att eleverna upplever sina prestationer som viktiga för att lyckas. Prestationen 
för ett lyckat resultat på ett prov och att få en samlad bedömning som ger betyget eleverna 
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önskar. Genom att eleverna ofta tänker på sina prestationer skapas det reaktioner som 
påverkar deras provångest och prestationsförmåga i skolan. Enligt vår uppfattning blir 
elevernas fokus på att prestera en allt för hög påverkansfaktor från provets presentation och 
genom hela processen. Alla elever är unika och lär sig på olika sätt, likväl kan dessa elever 
uppleva en presentation av ett prov som krävande, medan andra elever inte reagerar alls. 
Genom att flera av eleverna i studien får provångest genom presentationen av prov, ger det 
lärare möjligheten att uppmärksamma detta och minska sina elevers provångest, som gynnar 
lärandet i skolan.  
 
Elevers beskrivningar av provångest  
Kroppsliga reaktioner  
Resultatet visar att eleverna upplever en variation av kroppsliga reaktioner i samband med 
provångest. Eleverna upplever stress och oro vilka ger reaktioner som visar sig genom 
huvudvärk, svettningar, magproblem och att de känner av hjärtat som arbetar annorlunda.  
I den tidigare forskningen nämns huvudvärk och magproblematik som de vanligaste 
kroppsliga reaktionerna vid provångest. Detta belyses av Headly och Campbell (2013) som 
menar att det är en vanlig reaktion att elever får huvudvärk. Burke (1999) påtalar att magont 
och magproblematik också är ett vanligt kroppsligt tecken vid provångest.  
 
I studiens resultat framkommer det att eleverna har kroppsliga reaktioner som kan relateras 
till provångest. Elevernas stress och oro kan leda till att kroppen inte fungerar som den ska. 
Stressen startar olika processer i kroppen vilket uppenbaras tydligast genom magproblem och 
huvudvärk. Stressen visar sig genom att eleverna behöver gå på toa ofta eller deras mage inte 
fungerar som den ska. Stressen visar sig också genom huvudvärk där det blir spänningar i 
kroppens muskler som påverkar huvudet och musklerna i nacken. Vi anser att eleverna med 
dessa reaktioner kan ha svårigheter att slappna av. Lär sig eleverna att slappna av kan stress 
och provångest minska.  
 
Mentala reaktioner  
Resultatet visar också en variation av mentala reaktioner som relateras till provångest. Även 
här beskriver eleverna stress, oro och ångest. Eleverna beskriver att blockeringar och 
koncentrationssvårigheter påverkar deras prestation. Dessa mentala reaktioner yttrar sig i 
elevernas strävan mot ett visst betyg, deras förståelse för provet, samt om de har förberett sig 
för mycket eller för lite vilket utlöser deras provångest. I den tidigare forskningen nämns 
blockeringar som påverkar elevers förmåga att koncentrera och fokusera på hur och vad de 
ska göra. I Owens et al. (2012) belyses det att en försämrad koncentration hos elever ger 
minskad möjlighet att förstå vad som ska utföras. Även Sjödins (2008) studie visar att elever 
med minnesluckor och blockeringar kan relateras till elevernas provångest.   
 
Enligt vår uppfattning har eleverna som drabbas av minnesluckor starka reaktioner av 
provångest. I vår tolkning framkommer det också att eleverna har en väldigt hög stress i dessa 
situationer. Denna stress skapar det som blockerar elevernas minne. Genom att eleverna 
fokuserar på att få ett visst betyg kan förberedelserna bli väldigt noggranna, där eleverna vill 
studera mycket för att inte missa något. Här visar resultatet att studera för mycket kan 
påverka elevernas provångest genom att minnet blir blockerat. Likväl visar resultatet att 
några av eleverna har förberett sig dåligt, där de studerar intensivt nära inpå provet vilket 
utlöser deras provångest. I vår tolkning kan elevernas provångest utlösas genom att de 
intensivt bearbetar sin hjärna med en massa information på lång eller kort tid, vilket skapar 
stressen som blockerar deras minne.  
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Känslomässiga reaktioner  
Resultatet angående provångest och elevernas upplevelser av känslomässiga reaktioner visar 
sig innan, under och efter en provsituation. Eleverna uttrycker olika former av negativa 
känslor. Andra reaktioner är att eleverna känner sig låga, har nära till gråt och att det finns en 
jobbig känsla i magen. Eleverna uttrycker starkt att de känner ett misslyckande eller att de 
kommer misslyckas. Elevernas sätt att beskriva sina känslomässiga reaktioner stämmer 
överens med tidigare forskning. Zeidner och Matthews (2010) belyser att elevers provångest 
påverkas av elevers känslor och tankar. Detta är något som Brady et al. (2018) också håller 
med om i sin forskning där elevers känslor skapar negativa effekter om provångest finns 
närvarande.  
 
Resultatet visar att elevernas negativa känslor visar sig starkt i deras uttryck. Eleverna vill 
lyckas i skolan och prestera bra på sina prov, vilket utlöser deras provångest. Elevernas 
känslor visar sig i det motsatta genom uttrycken misslyckande och misslyckanden, vilket 
påverkar deras provångest. Enligt vår uppfattning handlar detta om flera aspekter, både inre 
faktorer som en bristande tro på sig själv och sin förmåga, och yttre faktorer som provets 
format eller vilket ämne det är. Något som framkommer i resultatet är att positiva känslor 
inför ett prov, indikerar hos vissa av eleverna att prestationen blir dålig på provet som då 
utlöser provångesten. I vår tolkning tyder detta på att elevernas stress påverkar deras känslor 
där de behöver ha ett måttligt stresspåslag vilket gynnar deras prestation och minskar deras 
provångest.   
  
Gemensamma drag hos elevers provångest  
Stress 
Det som framkommer i resultatet är att stress är ett gemensamt drag som påverkar elevernas 
provångest på olika sätt innan, under och efter en provsituation. Utifrån elevernas 
beskrivningar visar kroppsliga, mentala och känslomässiga reaktioner på gemensamma drag 
av provångest. I den tidigare forskningen nämns vikten av en mer omfattande förberedelse för 
elever med provångest. Den tidigare forskningen framhäver även att stress kan uppenbara sig 
på olika sätt och elever reagerar olika. Goonan (2003) belyser förberedelsens relevans för 
elever med provångest för deras möjligheter att lyckas i skolan. Förberedelsen är inte det 
enda som påverkar, forskning visar på att provångest innefattar reaktioner som är mentala, 
känslomässiga och att elevers självförtroende påverkar. Det känslomässiga belyser Goonan 
(2003) som att elevers känslor kan skapa kroppsliga reaktioner och negativa tankar. Den 
mentala förmågan belyser Cassady (2002) där elevers tankar finns om sina förberedelser och 
om de är tillräckliga eller att elever har tankar om olika misslyckanden. Självförtroendet som 
aspekt belyser McDonald (2001), som är involverad i hela processen men att den startar när 
elever börjar tänka på sin prestation och om de kommer att lyckas.  
 
Provångest, enligt vår uppfattning är en upplevelse som beskrivs på många olika sätt och som 
påverkar elevernas prestations- och inlärningsförmåga. Resultatet visar tydligt att stress är en 
förekommande omständighet vilket påverkar flera av eleverna på olika sätt innan, under och 
efter en provsituation. I vår tolkning av stress som ett gemensamt drag visar sig ur elevernas 
beskrivningar, där innehållet har ett samband men att elevernas beskrivningar kanske inte är 
exakt lika. Eleverna har ett väldigt starkt gemensamt drag av provångest där stressen kommer 
från deras prestation och att få framgång. Genom detta anser vi att det går att upptäcka ett 
mönster, där elevernas prestationskrav och att nå höga betyg bidrar till flera andra reaktioner 
på provångest. I vår tolkning av mönstret förklaras att eleverna med svårigheter i specifika 
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ämnen utlöser provångest, där deras förmodade prestation är osäker i början av ett moment. 
För att eleverna ska kunna prestera krävs goda förberedelser. Elevernas förberedelser kan 
påverka på olika sätt, men kravet att prestera finns hela tiden i elevernas medvetande. 
Exempelvis kroppsliga reaktioner som huvudvärk uppenbarar sig, vilket utlöser deras 
provångest. När eleverna hamnar i en provsituation är de mitt i prestations- och 
framgångsönskan, där innehållet av provet ger olika uttryck för provångest. Efter en 
provsituation finns fortfarande tanken om prestationen och uppnådd framgång kvar i deras 
medvetande. Provångesten utlöses direkt efter ett misslyckat prov eller när eleverna samtalar 
om provet med andra och inser sina misstag. Vi anser att detta är ett intressant område som 
bör undersökas och studeras mer, för att gynna elevernas prestationer i skolan. 
 
I den tidigare forskningen beskrivs att kroppsliga reaktioner är en del i den känslomässiga 
reaktionen. Enligt vår uppfattning borde kroppsliga reaktioner kunna stå på egna ben men 
även hörsammas med fler aspekter än bara känslomässiga reaktioner. Det kan mycket väl 
vara att känslomässiga reaktioner är den del som framkallar kroppsliga reaktioner starkast, 
men inget som denna studie har uppmärksammat angående provångest.  
 
Prestationen  
I resultatet visas att eleverna vill lyckas med sina studier och att de vill få ett bra resultat, 
vilket ger bra betyg. I samband med elevernas strävan att lyckas och att prestera skapas deras 
gemensamma drag av provångest, där eleverna tänker på misslyckanden. Detta stämmer 
överens med rapporten från OECD (2017) som visar att elevers provångest påverkas av att de 
behöver prestera. Kravet att lyckas och att prestera är något som eleverna får reaktioner av 
innan, under och efter en provsituation. I den tidigare forskningen visas att tron på sig själv 
och sin förmåga i nuet samt i framtiden, är reaktioner på provångest. Detta belyser Cassady 
(2002) som påpekar att elever tänker på misslyckanden, i deras förberedelser eller i deras 
prestationer under prov. I en forskningsstudie av Socialstyrelsen (2016) påvisas att elevers 
psykiska hälsa påverkas av elevers prestationer i skolan. Socialstyrelsen framhåller 
elevhälsan som en betydande roll i att elever med olika svårigheter exempelvis provångest, 
får stöd att utveckla sitt lärande och sina prestationer i skolan.  
 
Enligt vår uppfattning kan ett misslyckande på ett prov eller nationella prov få stora 
konsekvenser för elevers fortsatta lärande och utveckling. Genom att eleverna känner 
misslyckanden innan deras lärande har kommit igång bör deras utveckling inte ha en 
uppåtgående kurva. Eleverna i denna studie är inriktade på att göra bra prestationer. I vår 
tolkning önskar sig eleverna höga betyg, genom att prestera bra på prov och i andra 
examinationsformer. Elevernas prestationer skulle likväl kunna vara för att uppnå godkänt 
resultat och då uppnå framgång för sig själv. Studiens syfte handlar inte om vilka prestationer 
och vilket betyg eleverna eftersträvar, därför har inte detta undersökts djupare. 
  
Rummet 
Resultatet visar också att lokalen är ett annat gemensamt drag av provångest. Lokalen är en 
lugn och trygg plats som inte förknippas med skolans traditionella lokaler, där prov eller 
klassrumsundervisning genomförs. Även rummets temperatur visar på ett gemensamt drag av 
provångest. I tidigare forskning visas att rummets temperatur och struktur påverkar 
prestationen. Folkhälsomyndigheten (2005) belyser att ett rums temperatur påverkar 
prestationen för det som ska utföras. Rummet får inte vara för kallt eller för varmt utifrån 
aktivitet.  
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Rummet, enligt vår uppfattning har en viktig funktion för att eleverna ska kunna prestera och 
utveckla sitt lärande i skolan. Elevernas beskrivningar och deras olika funderingar om 
rummet, visar att provångesten utlöses utifrån rummets egenskaper och funktion. Eleverna 
önskar sig rum och lokaler som är anpassade efter deras individuella förutsättningar. I vår 
tolkning är detta i teorin en självklarhet att kunna anpassa för varje unik elev, men i praktiken 
en mycket mer komplex och svår uppgift att lösa. Skolan och skolpersonalen har sina 
styrdokument och sina metoder och stödinsatser för att utveckla elevernas lärande. De flesta 
skolorna i Sverige hyr sina lokaler av kommunen eller någon annan extern part, alltså är detta 
en begränsning och där den andra parten behöver vara delaktig i besluten. Ytterligare något 
som har en avgörande roll i hur skolan kan anpassa sina lokaler är deras bidrag från kommun 
och staten, där elevantal och andra faktorer påverkar deras budget.  
 
Sammanfattande slutsatser 
I detta avsnitt redogörs och sammanfattas de slutsatser som kan dras i denna studie. Med 
slutsatserna besvaras studiens syfte och frågeställningar. 
 
Situationer där elever upplever provångest  
Eleverna vill lyckas och få framgång i skolan. För att lyckas behöver eleverna prestera på 
prov och hantera utmaningar samt svårigheter som uppkommer på vägen mot målet. När 
eleverna försöker prestera i skolan kan de hamna i olika situationer som utlöser reaktioner. 
Dessa starka reaktioner kallas för provångest och kan påverka elevernas framgång. För att 
motverka dessa reaktioner har skolan och personalen som verkar i den en viktig roll. Skolan 
behöver uppmärksamma dessa situationer, där eleverna upplever provångest. När dessa 
situationer har uppmärksammats kan skolan anpassa och förändra strukturen som 
framkallar provångesten hos eleverna. Något som tydligt framkommer av elevernas 
upplevelser är att prov utlöser provångest. Prov utlöser reaktioner innan, under och efter en 
provsituation hos eleverna. Skolan kan stödja eleverna genom att anpassa hur och när en 
lärare presenterar ett prov i undervisningen. Inhämtar eleverna kunskap först genom 
undervisning kan deras provångest minska när de har en större förståelse för ämnet när ett 
prov presenteras. Elevernas upplevelser av hur provet är och hur det är konstruerat, visar att 
det påverkar deras provångest. Lärare vill genom prov få reda på hur mycket kunskap 
eleverna har om området som ska bedömas. Hur lärare presenterar innehållet av provet kan 
påverka elevernas provångest. Elevernas upplevelser av prov som innehåller felaktigt 
konstruerade frågor eller frågor som inte stämmer överens med undervisningens innehåll, 
påverkar deras provångest. En annan viktig aspekt är att eleverna får utrymme att svara på 
provets frågor, där deras upplevelser av tiden och att den inte räcker till för att svara på 
provets frågor, påverkas deras provångest. Ytterligare faktorer som kan stödja elevernas 
framgång, är att ge dem fördjupade kunskaper i studieteknik, där eleverna blir bättre på att 
planera och strukturera sin tid inför prov, vilket gynnar deras prestationer och minskar deras 
provångest. Något som framkommer i elevernas upplevelser är att lärmiljön är väldigt viktig i 
skolan och att det ska finnas skollokaler som skapar arbetsro och trygghet, vilket kan minska 
elevernas provångest.  
 
Elevers beskrivningar av provångest  
Denna studie visar att eleverna upplever en variation av kroppsliga, mentala och 
känslomässiga reaktioner som relateras till provångest. Enligt elevernas upplevelser visas de 
tydligaste reaktionerna från kroppen som huvudvärk och magproblem. Det framkommer 
också att elevernas hjärta får reaktioner som relateras till provångest. Dessa olika kroppsliga 
reaktioner kan visa på ett tidigt tecken på en ökande ångest hos eleverna. Lärare eller annan 
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skolpersonal behöver uppmärksamma detta i tid för att stoppa och minska den ångest som 
uppstår. Genom informationen kan lärare anpassa sin undervisning för att minska elevers 
provångest. En anpassning av undervisningen gynnar alla elever och deras möjlighet att 
utveckla sitt lärande.  
 
De tydligaste mentala reaktionerna enligt elevernas upplevelser var koncentrationsförmågan 
och att deras kognitiva förmåga inte fungerade som vanligt. Genom att eleverna får problem 
med koncentrationen, sitt fokus och att inte kunna använda sin kognitiva förmåga, är 
frustrerande både för eleverna samt deras lärare. Eleverna vill prestera och försöker göra sitt 
bästa, men stödet från lärare kan vara verkningslöst om eleverna har kognitiva svårigheter. 
Denna fråga berör fler än bara eleverna och deras lärare, här finns elevhälsoteam och 
arbetslag, men några som inte får glömmas och är minst lika viktiga för eleverna är deras 
föräldrar. Alla involverade behöver sikta mot samma mål för att stödja eleverna i sitt lärande.  
 
Elevernas beskrivningar om sina känslomässiga reaktioner visar på att negativa känslor 
påverkar innan, under och efter en provsituation. Eleverna uttrycker misslyckanden som en 
stark känslomässig reaktion, men också att misslyckas under processen upplevs som starka 
negativa känslor. Med rätt stöd och vägledning från skolan och elevernas föräldrar kan 
negativa känslor mildras, där elevernas provångest minskas innan en provsituation. Elevernas 
känslor kan också påverka deras prioriteringar där strukturen på förberedelserna missgynnas. 
Att få dessa känslomässiga reaktioner i samband med en provsituation kan sammankopplas 
med elevernas förberedelser. Men även andra faktorer som eleverna inte styr över själva, 
exempelvis hur lärare har format sitt prov eller om tiden räcker för att svara på alla frågor. 
Även dessa negativa känslor kan visa sig efteråt, då eleverna känner att de har misslyckats 
med provet. Eleverna kan också känna ett misslyckande när de rätta svaren diskuteras med 
sina klasskompisar efter ett prov.  
 
Gemensamma drag hos elevers provångest 
Denna studie visar att eleverna har ett gemensamt drag i form av stress som påverkar 
deras provångest. Elevernas strävan att prestera i skolan sammankopplas med deras stress, 
vilket påverkar deras provångest. För att eleverna ska lyckas prestera i skolan behöver deras 
stress vara på en kontrollerad nivå som inte utlöser reaktioner av provångest. För att stärka 
elevernas lärande är det viktigt att alla inblandade parter samarbetar. Genom att skolan 
arbetar med att motverka stress under skoldagen och att tillsammans med föräldrar, ha en 
dialog och ett samarbete gällande elevernas förberedelser hemmavid, kan detta minska 
elevernas provångest. Detta går sedan att lyfta ytterligare där myndigheter och politiker 
påverkas att göra satsningar på elevernas lärande och deras utveckling i skolan. Att skapa 
möjligheter och underlätta för elevers lärande och utveckling genom att exempelvis utveckla 
skolans lärmiljöer eller att utveckla elevhälsans viktiga funktion att stödja elever som har 
olika utmaningar eller svårigheter. Tillsätts mer resurser till elevhälsan kan det bidra med att 
lärartätheten ökas och att det gynnar relationerna mellan elever och deras lärare, vilket ger 
lärare större möjligheter att uppmärksamma elevers provångest i skolan. 
 
Eleverna beskriver provsituationen och lokalen där de skriver provet som en plats som kan 
utlösa provångest. Eleverna nämner detta i olika grader och på olika sätt men visar att lokalen 
är med och skapar ett gemensamt drag av elevernas provångest. Lokalens betydelse visar att 
skolan kan utveckla och anpassa sina lärmiljöer för att lyfta elevers prestationer och deras 
framgång i skolan. Genom att utveckla och åstadkomma en förändring gällande detta område 
kan skolan forma provsituationer, där elevers provångest minskas. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; 
Gymnasieelevers upplevelser av prov och provsituationer i skolan. 
 
Hej! Vi heter Anders Fors och Ismet Aslan och vi studerar för att validera oss till lärare 
genom Umeå Universitet. Vi läser nu den avslutande kursen examensarbete med 
ämnesdidaktisk inriktning. Vi utför nu en studie som kommer att presenteras i en skriftlig 
rapport vid Universitetet. 
 
Syftet med studie är att få en förståelse för hur elever på gymnasiet upplever prov och 
provsituationer. Där vi undersöker upplevelsen innan, under och efter själva provsituationen. 
  
Ditt deltagande kommer innebära en intervju som spelas in genom telefonens 
inspelningsfunktion. Intervjun beräknas ta omkring 40 till 60 minuter. Intervjuerna kommer 
att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och ni 
kommer vara helt anonyma. Det ni säger behandlas i enlighet med bestämmelser i 
Sekretesslagen. Din medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som helt under intervjun. 
Om du säger ja till att delta i studien, kommer vi kontakta dig per telefon för att bestämma en 
tid för att träffas och sedan genomföra intervjun. 

 

Hälsningar 

Anders Fors fors.anders@gmail.com 

Ismet Aslan rainbey@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Åsa Burman Björk 

Umeå Universitet: Tillämpad Utbildningsvetenskap 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

x Namn 
x Vilken skola går du på? 
x Vilken ålder har du? 

 

Inför ett prov 
 

1. Hur känner du inför att göra ett prov? 
2. När du får reda på att ni ska ha prov, vilka känslor uppkommer då? 
3. Hur förbereder du dig inför ett prov? (Utifrån svar går vi vidare med fördjupande 

frågor i 4,5 samt 6) 
4. I din förberedelse inför ett prov, vilka kroppsliga upplevelser uppenbarar sig i 

samband med detta? 
5. I din förberedelse inför ett prov, vilka mentala upplevelser uppenbarar sig i samband 

med detta? 
6. I din förberedelse inför ett prov, vilka kognitiva upplevelser uppenbarar sig i samband 

med detta? 
7. Beskriv hur du brukar eller kan göra för att slappna av inför ett prov? 

 
 

Under ett prov 
 

1. Beskriv dina känslor när du gör ett prov? (Hur du känner dig när du gör ett prov) 
2. Beskriv någon eller några situationer där du haft en negativ upplevelse i samband med 

provsituationen? (Utifrån svar här går vi vidare med fördjupande frågor, där vi kan 
använda 3,4 och 5) 

3. Vilka känslor uppkommer hos dig i samband med dessa situationer? 
4. I dessa situationer hur har du förberett dig inför provet? 
5. Har du haft positiva känslor under ett prov? (Vad har varit skillnad här gentemot det 

negativa?) 
6. Vad är viktigt för dig när du sitter och skriver ett prov? 

 
 
Efter ett prov 
 

1. Beskriv någon eller några negativa känslor som du haft efter ett prov? 
2. Hur skulle du förbereda dig om du fick chansen att göra om provet? 
3. Hur viktigt är ett bra resultat för dig? 
4. Hur lär du dig bäst? 
5. Hur skulle du vilja att bedömning går till i skolan om du fick bestämma? 
6. I en provsituation, hur vill du att lärmiljön (rummet, situationen) ska vara? 
7. Känner du att någon fråga saknas som vi borde ha ställt? Eller om du har något 

ytterligare att tillägga? 


