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Abstrakt 
 
Vi gjorde en undersökning med syfte att ta reda på vilka faktorer i lärandet som orsakar stress bland 
elever i år 4 och 5. Efter att ha varit ute på verksamhetsförlagd utbildning i olika skolor har vi 
upplevt stress hos elever och har då funderat över vad som är stressande hos eleverna. Vi 
genomförde undersökningen med en enkät samt intervjuer med eleverna för att få fram svaren vi 
behövde till vår undersökning. Resultatet visade att matematik upplevdes som det mest stressande av 
alla ämnen i skolan. Eleverna upplevde att de inte har tid för allt de ville eller borde göra och att det 
kunde vara svårt att hinna med arbetstakten i skolan.  
 
Elever, stress, skola, upplevelse, tid. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Vi är två lärarstudenter som går den förnyade lärarutbildningen. Vår utbildning ser inte helt lika ut 
eftersom vi har valt vissa olika inriktningar och kurser under utbildningens gång. Anna-Lena läser en 
inriktning med svenska mot tidigare år, upp till år 5. Anna-Karin läser inriktningen barn lek och 
lärande mot tidigare år, upp till år 3. Vi två skriver tillsammans ett examensarbete vid institutionen 
för utbildningsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
Samhället har förändrats snabbt under de senaste 30 åren. Ser vi på hur familjesituationen såg ut i 
mitten av 70-talet så levde de flesta barn i kärnfamiljer. Barnen bodde oftast med båda sina föräldrar 
och kanske var det tryggare. Idag är det allt mer vanligt att barn växer upp med enbart den ena 
föräldern eller att de bor växelvis hos sina föräldrar. Det ställer stora krav på barnen som skall 
anpassa sig till olika boenden.  
 
Förr var det vanligt att mamman var hemma med de små barnen. Barnen behövde inte bli väckta 
tidigt för att hinna till skolan. Då fick barnen hjälpa till i mer i vardagslivet än nuförtiden och barnen 
gick inte på någon lekskola. När det sedan var dags att börja i skolan gick barnen sina timmar där 
och när skoldagen var slut gick de oftast hem och gjorde sina läxor. Då gick inte barnen på 
fritidshem efter skolan. Sport- eller andra fritidsaktiviteter existerade, men inte i samma utsträckning 
som i dag. Det fanns inte heller samma utbud av tv, video, dvd, dataspel som upptog barnens vardag. 
I dag kan elevernas familjesammansättning se ut på flera olika sätt. De gamla nätverken med mor- 
och farföräldrar finns inte kvar i samma utsträckning som tidigare. Barnen i de tidiga skolåren har 
många fritidssysselsättningar efter skolan som är tidskrävande både för dem och för föräldrarna, samt 
att de har läxor som skall hinnas med. I skolan kan dessa faktorer bidra till att eleverna lättare känner 
sig stressade än förut. Ellneby tar upp i sin bok om att vara skilsmässobarn i dag är inte ovanligt, en 
del barn kan till och med stressas av tanken att deras föräldrar kan skiljas. Vidare har hon funderat 
mycket på möjligheten att barn blir mer stressade genom användandet av informationsflödet, tv, 
radio, datorer, tevespel och buller från olika apparater som ger mängder av syn- och hörselintryck 
som upptar barnens uppmärksamhet. En annan faktor som kan skapa otrygghet hos barn är 
nedskärningar och rationaliseringar i skolan. ”Det är vi vuxna som skapar stress hos barn! Det är vi 
vuxna som kan ändra på det!” (Ellneby, 2000, s. 36). 
 
Under våra olika verksamhetsförlagda utbildningsperioder, så kallade vfu-perioder, har vi mött barn 
som verkar överaktiva, trötta och omotiverade. De har svårt att sitta stilla vid sin arbetsplats och 
pratar hellre med bordsgrannen än att arbeta. Detta kan vara tecken på stress. 
 
Skolan har vissa styrdokument som de måste följa, bland annat skollagen, Lpo94 samt mål och 
planeringar. I styrdokumenten (Lpo94) står det att: 
 

• Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper  
      (Lpo94, s. 7). 

 
• Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö (Lpo94, s. 15). 
mål att uppnå i grundskolan) 

• Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan (Lpo94, s. 12). 
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• Skolan skall ge grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön och att eleverna bör ha 
goda kunskaper angående sin hälsa, så att de själva kan förebygga stress (Lpo94 s. 25). 

 
 
I delrapporten från ”Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling” kan vi utifrån 
kunskaps-, arbetsmiljö- och sociala mål se att eleverna ännu inte anser att den fysiska miljön 
motsvarar deras förväntningar. I den psykosociala miljön ansåg eleverna att de upplevde brister i 
huvudsak när det gällde skolans arbetsro och stress. Det är vanligt med mycket ljud i klassrummet 
som stör koncentrationen och gör att det blir svårt att lyssna eller göra sig hörd i normal samtalston 
(URL http://skolliv.se). 
 

Stress 
 
Enligt Nationalencyklopedin betecknas stress som "ansträngande omständigheter som framkallar 
påfrestningar både fysiskt och psykiskt; ofta i samband med högt arbetstempo och tidsbrist"  
(URL http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O344639&i_word=stress) 
 
Vid en stressreaktion i kroppen sänder hjärnan blixtsnabbt signaler till hypotalamus som ligger i 
mellanhjärnan. Denna sänder sedan i sin tur signalen till binjurebarken genom blodet, samt genom 
nervsystemet till binjuremärgen. Binjurebarken får signaler att avge kortisol och binjuremärgen får 
signaler att avge adrenalin som är långtidverkande, samt noradrenalin som är korttidsverkande. 
Dessa så kallade stresshormoner gör kroppen redo för ”kamp eller flykt” (Bronsberg, 2000).  
 
Roslund menar att alla människor behöver stress för att klara av vardagen och för att kunna prestera 
maximalt. Långvarig stress är inte bra utan det ska vara en tillfällig stress, en aktivitetshöjning, som 
sedan följs av en nedvarvning. Om inte stress hade funnits så hade människan inte överlevt. När vi 
blir stressade så reagerar vi genom att fly eller fäkta. Att fly handlar om oro och gör att vi försöker 
komma ifrån situationen som stressar oss. Fäkta handlar om aggression, vi försöker slå tillbaka. 
Elever som är stressade kan lätt använda negativa ord mot någon som kommer emot en. Vid stress 
reagerar hjärnan och sätts i larmberedskap, musklerna spänns, blodtrycket stiger, hjärtat slår snabbare 
och det är då som vi presterar bäst. När allt är över går signalerna tillbaka till hjärnan och 
stressprocessen avslutas. Vid långvarig stress är kroppen konstant i larmberedskap - kroppens broms 
har slutat att fungera och vi är ständigt i högvarv. När kraven upplevs för höga och det blir 
svårigheter att själv påverka sin situation, då blir den upplevda stressen svår. Stress kan också uppstå 
när det är stora skillnader mellan vad jag själv upplever som krav från omgivningen och vad jag 
tycker mig att klara av (Roslund, 2001). 
 

Kännetecken på stress 
 
Währborg (2002) beskriver i sin bok några kännetecknande drag på stress som man tydligt kan se 
avspegla sig i den stressade människans ansikte. Dessa kännetecken kan uttryckas i att irritationer 
och fientlighet samt uppgivenhet kan uppträda ibland. Både uppgivenhet och aggressivitet kan leda 
till att personen i fråga får svårt att ta egna initiativ. Men även håglöshet, apati, trötthet, nedstämdhet 
och förändringar i sömn och matvanor kan uppkomma. Vid längre och allvarligare typer av 
stresstillstånd brukar alla dessa grundläggande känslor uppträda samtidigt och personer som upplever 
detta kan bli mycket arga på sig själva för att de inte orkar göra de saker de brukar göra. Hos barn 
finns det en hel del stress, vilket kan medföra ökad risk för att utveckla sjukdomare senare i livet. 
Men det har inte forskats så mycket om stress på barn av etiska skäl. Barn stressas i stort sett av 

http://skolliv.se
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O344639&i_word=stress
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samma saker som vuxna. En av de viktigaste stressfaktorerna är skilsmässa mellan föräldrarna, och 
det skriver även Ellneby (2000) om i sin bok. Även att byta lärare och klasskamrater ligger högt på 
listan. Barn kan även bli påverkade av sina fantasier och av olika föreställningar som de har, 
eftersom de inte kan skilja på verklighet och fantasi på samma sätt som en vuxen, detta kan leda till 
ängslan och stress hos barnet. Höga buller- och ljudnivåer orsakar stress hos barn, och detta påverkar 
likaså de neuropsykologiska funktionerna, bland annat koncentration, uppmärksamhet och 
språkutveckling. Sömnbrist kan även orsaka stressrelaterade sjukdomar, får vi sämre sömnkvalitet 
innebär det likaså att det blir kortare perioder av återhämtnings-sömn. Därför är det av stor vikt att ha 
goda sömnvanor eftersom detta är en skyddsfaktor mot stress. Währborg tar upp några 
förekommande faktorer som kan orsaka stress hos barn: 
 

• Känslomässigt betydelsefulla separationer, t.ex. vid skilsmässor och lärarbyte 
• Vantrivsel i skolan, t.ex. på grund av upplevd otillräcklighet 
• Relationsstörning, t.ex. mobbing eller då skolklassen är för sto. 
• Traumatiska upplevelser, t.ex. efter övergrepp eller olyckor 
• Tids- och beslutskonflikter, t.ex. att hinna med läxläsning och fritidsaktiviteter 
• Brister i trygghet och social stabilitet, t.ex. familjeproblem eller sjukdom (Währborg, 

2002, s. 81) 
5 

Bronsberg (2000) tar upp i sin bok några olika kännetecken på stress. Det kan bland annat vara att 
man svettas lättare och då kan få dålig andedräkt eftersom adrenalinet i kroppen kan lukta vid stress. 
Några andra kännetecken är ytlig och hastig andning samt svårigheter att koncentrera sig. 
Grundspänningen i kroppen är för hög vilket kan ge symtom som att du sitter och trummar med 
händerna, vippar med fötterna och rör dig oroligt när du sitter still eller köar. Det kan även leda till 
magproblem, sömnrubbningar, nedsatt immunförsvar och huvudvärk. Man kan också utveckla 
tillstånd som sjukdomar, allergier och trötthet. 
 
En av de mest väsentliga konsekvenserna är själva arbetsbelastningen i form av det man ska göra 
inom en fastlagd tidsram. När människor trivs och blir mindre stressade i situationer, en kontrollbar 
arbetspress, upplever de att de faktiskt lär sig mer och utvecklar sig bättre än i stressade situationer. 
Inflytande, medbestämmande och kontroll över den egna arbetssituationen påverkar stressituationen 
hos människan (Agervold, 2001). 
 
Enligt journalisten Peruzzi (2003) föreslår BO Barnombudsmannen att vi vuxna kan ersätta barnens 
aktiviteter med mer tid för samtal med barn eftersom flera larm av barn som har huvudvärk kommit 
in till BO under den senaste tiden. När BRIS (Barnens Rätt I Samhället) tittade igenom alla mail från 
hösten 2003 så framkom tydligt att de flesta barn saknar någon vuxen att prata med. Vart fjärde barn 
i skolåldern har huvudvärk, och av dessa har även två av tre också smärtor som magont, stela 
muskler eller ryggbesvär. En av orsakerna kan vara bristande vuxenkontakter. BO menar att dagens 
stressfaktorer inte är nya, men ser annorlunda ut och de vuxnas stress smittar av sig på barnen. En del 
orsaker kan vara att det är för få vuxna runt de minsta barnen och hög ljudnivå på dagis och 
förskolan. Barnens lekar avbryts för att de vuxna har tider att passa och både barn och föräldrar har 
för många kvällsaktiviteter samt att barnen har läxor. Barnet känner egna stora krav att lyckas både i 
skolan och på fritiden. Eleverna kan uppleva att de har för korta lunchraster, ingen paus före och 
efter gymnastiken. Det här kan skapa en ond cirkel, barnet vaknar trött, äter lite eller ingen frukost. 
De kanske äter för lite eller inget av skollunchen. Efter skolan kan barnet vara ensam hela 
eftermiddagar eftersom föräldrarna arbetar. Barnet kanske fördriver tiden med aktiviteter framför 
datorn eller tv:n och somnar sent. 
 
Ellneby (2000) tar i sin bok upp att om barnens stressbelastning är för stor samt om barnen utsätts för 
flera upprepade personalbyten under sin tid på förskolan, skolan eller fritids, kan detta leda till att 
barnen inte vågar knyta an till någon vuxen mer än på ett ytterst ytligt plan. Stress är en kroppslig 
reaktion, en reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella eller intellektuella krav eller 



 4 
 

påfrestningar under för lång tid. Elever upplever sig stressade av dagens dubbla och svårtydda krav, 
och en elev som är stressad och inte mår bra, kan visa fysisk och verbal aggressivitet. Exempelvis 
hamna i oprovocerade slagsmål med vem som helst och det finns de som kallar sina kompisar för 
negativa saker t.ex. hora, bög, svartskalle kan egentligen vara hårt stressad. Att trotsa, exempelvis 
genom klotter, förstöra läxböcker och ge tjuriga svar mot vuxna och vandalisering i skolan kan också 
vara ett tecken på stress. Samhällets snabba förändring är en orsak till stress hos barn. Föräldrarnas 
oro och rädsla för att barnet inte skall lyckas i skolan och senare i livet, oron för att barnen inte klarar 
av studietakten påverkar också barnens stress. Stress kan ta många uttryck och kan vara svår att 
identifiera men enligt Ellneby (2000) finns följande kännetecken för stress: 
 

• Impulsivitet 
• oförmåga till koncentration 
• rastlöshet 
• nedstämdhet eller förlorad livsglädje 
• trötthet 
• nervösa ryckningar 
• nervöst skrattande 
• stamning 
• tandgnissling 
• sömnlöshet 
• hyperaktivitet 
• ideliga toalettbesök 
• dålig aptit eller tröstätande 
• mardrömmar 
• benägenhet att råka ut för olyckshändelser  
(Ellneby, 2000, s. 67). 
 

I en artikel från Expressen skriver journalisten Bengtsson (2004) om forskaren Kajsa-Mia Holgers 
som konstaterat att stress även kan leda till hörselskador som tinnitus, vilket ofta är ett utlopp av en 
stressreaktion och en bullerskada på innerörat. Även att om vi människor utsätter oss för mycket 
stress och buller, så kan riskerna öka att man drabbas. Framförallt finns samband hos barn och 
ungdomar, mellan övervikt, stress, låg allmänhälsa och tinnitus. Denna åkomma ökar nu bland barn 
och ungdomar. I artikeln berörs några riskfaktorer: 
 

• Lite motion 
• Övervikt 
• Sömnproblem. 
• Oregelbundna måltider 
• Tillfälliga höga ljud 
• Stress 
• Bullriga och stressiga miljöer 

      (Bengtsson,  2004)  

 

Positiv och negativ stress 
 
Stress kan delas in i en positiv och en negativ stress. Den positiva stressen är ett tillstånd när vi tolkar 
situationen som vi befinner oss i på ett sakligt sätt och får till en mental reaktion som 
överrensstämmer med utmaningens svårighetsgrad. Positiv stress innebär vidare att vi växlar mellan 
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ansträngning och avslappning samt avspänning och återhämtning, så att vi kan behålla vårt 
välbefinnande på hög nivå. För att ha ett positivt stressläge behövs lagom utmanande, trygga och 
meningsfulla uppgifter. Negativ stress är när man tar på sig fler uppgifter än man kan hantera som en 
positiv utmaning. Då kan man inte länge reagera sunt och sakligt. Har man inga möjligheter att varva 
ner och ladda ”motorn” mellan de olika arbetspassen, så blir arbetsbelastningen för stor och 
människan blir negativt stressad (Malmström & Nihlén, 2002). 
 
Även Bronsberg (2000) menar att lagom stress är positivt, dvs. då man har kontroll över sin situation 
och kan känna att det är en utmaning som man kan klara av. Positiv stress kan ge en adrenalinkick 
och personen kan då komma upp i varv och prestera mer än i vanliga fall. Alltför stor 
arbetsbelastning kan leda till negativ stress. Då kan man känna sig otillräcklig och känna sig styrd 
utifrån utan att ha möjlighet att påverka sin situation. Vid sådana tillfällen aktiverar kroppen 
stresshormoner med fullt påslag och stressymptom uppstår.  
 

Det underliga med stress, är att stress egentligen inte finns. Det är ingen sjukdom som du 
drar på dig genom ett virus eller en bakterie. Inte heller går det med bestämdhet säga att 
om vissa händelser inträffar så är du stressad. Det som är stressande för en person är ofta 
en härlig utmaning för någon annan. Det som för det mesta är en härlig utmaning för dig, 
kan bli stressande om något annat i omgivningen inte är som det ska. Samtidigt är stress i 
allra högsta grad verkligt för väldigt många människor i dagens samhälle. 

                         (Porsman, 2000, s. 1) 
 
 
 

Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka faktorer i skolsituationen som orsakar stress bland 
elever i år 4 och 5.  
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Metod  
 
Vi valde att göra en enkät (bilaga 2) med utgångspunkt från vårt syfte. Vi valde enkla och 
lättbegripliga sakfrågor för att ta reda på hur det faktiskt förhöll sig enligt Trost (2001). För vår enkät 
valde vi vår senaste vfu-plats och hade våra klasser som urvalsgrupper, eftersom vi kommit in i 
skolans rutiner och kände till eleverna. Med en enkät kunde vi ta reda på vilka faktorer som gjorde 
eleverna stressade enligt de faktauppgifter vi fått ifrån den litteratur vi läst. Eleverna kunde även vara 
anonyma genom en enkät och de kunde svara på frågorna utan att känna påtryckningar av andras 
svar. Fördelen med enkätundersökning är att de flesta elever är på plats vid undersökningstillfället 
och vi kunde fokusera på vårt syfte. Först delade vi ut ett brev till föräldrarna (Bilaga 1).  Vi 
klargjorde även för eleverna vårt syfte med enkäten (Patel & Davidson, 1991) och sedan genomförde 
vi enkäterna klassvis under ett lektionspass i år 4 den 11/11 klockan 08.00 och i år 5 den 10/11 
klockan 09.00. Sedan sammanställde vi stapeldiagram enligt Rudberg (1993) på fråga tre och tolv 
från enkäten där eleverna kunde svara fritt. Resultatet blev då mer överskådligt. För att få vidare svar 
på vårt syfte efter att vi läst mer om stressfaktorer i vår litteratur, valde vi att göra kvalitativa 
intervjuer (Bilaga 5) vid samma skola. Vi delade ut ett brev till föräldrarna (Bilaga 4) även denna 
gång innan vi genomförde intervjuerna med eleverna, den 23/11 klockan 08.00. Vid detta tillfälle 
intervjuade vi fyra elever ur varje klass, två pojkar och två flickor, för att se om det var skillnad. 
Enligt Repstad (1993) är fördelen med kvalitativa intervjuer den flexibilitet som tillåts just på grund 
av samtalsformen. I intervjusamtalet erhålls "kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras mening" (Kvale, 1997, s. 117). När vi intervjuade eleverna använde vi oss av 
bandspelare. Enligt LØkken & SØbstad (1995) är bandspelare eller videoinspelning nästan ett måste 
vid själva intervjun, det är viktigt att få med allting som eleverna säger och detta är en omöjlighet att 
klara av med minnet eller bara med penna och papper. Dessutom blir intervjun bättre då intervjuaren 
kan koncentrera sig på att ställa rätt frågor. 

 

Deltagare 
 
Enkäten 
Grupp Antal 

elever 
År 

1 22 4 
2 23 5 

 
 
Intervjuerna 
Grupp Flickor Pojkar År 

1 2 2 4 
2 2 2 5 

 
 

Material  
 
• Enkäter, se bilaga 2. 
• Intervjufrågor, se bilaga 5. 
• Litteratur. 
• Bandspelare som användes vid intervjun. 
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Genomförande 

Tidsplan höstterminen 2004 
                                                                                                                          
Vecka Studie Bilaga 

44 Skrivit bakgrund, syfte och metod  
45 Brev till föräldrar angående enkät 1 
46 Genomförande av enkät i grupp 1 

och 2 
2 

47 Brev till föräldrar angående intervju 4 
48 Genomförande av intervjuer 5 
52 Skrivit resultat och diskussion  
52 Slutfört examensarbetet  
2 Seminarier  

 
 
Innan vi delade ut enkäten så talade vi om för eleverna att denna enkät handlade om skolan och 
stress. Vi valde att göra enkäter och intervjuer vid vår senaste vfu-plats samt att söka stöd i 
litteraturen och styrdokumenten för att få bekräftat våra teorier. Men hjälp och stöd av enkäterna 
valde vi att bland annat kartlägga eventuella stressmoment i skolan för att se hur eleverna upplever 
skolan under lektionstid samt rasterna. Vi valde även frågor för att få fram realiteter som hade 
samband med de stressfaktorer vi hittat i litteraturen. Utifrån de svar enkäten gav valde vi att göra 
intervjuer med åtta elever jämt fördelade på år 4 och 5, varav två flickor och två pojkar i varje, för att 
få mer kännedom om vad som eleverna kan uppfatta som stressande i skolan. Vi ställde mer 
detaljerade frågor utifrån enkätfrågorna samt några nya frågor som inte berördes i enkäten, bland 
annat om hur matsituationen upplevs. Med intervjun kunde vi ställa följdfrågor för att få mera 
genomgripande svar.  
 

Brev till föräldrar – enkät 
 
Vi delade ut ett brev (se bilaga 1) till föräldrarna under vecka 45 där vi informerade om att vi skulle 
göra en enkät i klasserna. Vi presenterade kort oss själva och vårt examensarbete, samt talade om att 
uppgifterna behandlades konfidentiellt så att elevernas eller skolans identitet inte kunde röjas. Vi gav 
även föräldrarna en möjlighet att kontakta oss ifall de hade något att invända mot eller om de hade 
några frågor eller funderingar. Men det inkom inga samtal från föräldrarna. 
 

Enkät 
 
Under vecka 46 genomförde vi enkätinsamling (se bilaga 2) i de båda urvalsgrupperna. Alla elever 
var närvarande vid tillfället. Med en enkät kunde vi rikta frågorna till ämnet vi studerade om (Patel & 
Davidsson, 1991; Trost 2001). 
 

Brev till föräldrar – intervju 
 
Under vecka 47 delade vi ut ännu ett brev (se bilaga 4) till föräldrarna angående 
intervjuundersökningen vi hade för avsikt att göra, för att få mer information om hur elever upplever 
stress. Här nämnde vi i stort sett samma saker som i det första brevet de fått vecka 45. Inte heller nu 
inkom några samtal från föräldrarna. 
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Intervju 
 
Under vecka 48 genomförde vi åtta enskilda intervjuer (se bilaga 5) i de både grupperna. Vi valde ut 
två pojkar och två flickor från varje grupp för att se om det var någon skillnad mellan svaren. Vi 
hade 13 öppna frågor, fördelade på fem rubriker (Merriam, 1994; Kvale, 1997) för att ha möjlighet 
till att ställa följdfrågor ifall vi ansåg att det behövdes för att få tydliga svar. 
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Resultat 

Enkätsammanställning grupp 1 och 2. 
Här redovisas en översikt av svaren från enkäten, fördelat på grupperna. Se bilaga 3 för att se 
svarsfrekvensen på frågorna. 
 
Fråga 1. Flicka eller Pojke 
 
Grupp 1: 9 pojkar och 13 flickor. 
 
Grupp 2: 11 pojkar och 12 flickor. 
 
 
Fråga 2. Tycker du om att gå i skolan? 
 
Grupp 1 
Det var varierande svar på om eleverna tyckte om att gå i skolan. Sju pojkar tyckte om att gå i skolan 
medan två inte tyckte om det. Bland flickorna var det fem som tyckte om att gå i skolan, sju visste ej 
och en tyckte inte om det. 
 
Grupp 2 
Nästan alla tyckte om att gå i skolan. Av dessa svarade hälften av pojkarna och flickorna att de alltid 
tyckte om att gå till skolan. Två svarade ”vet ej” på frågan. 
 
 
Fråga 3. Vad tycker du är jobbigt i skolan?  
(Se figur 1) 
 
Grupp1 
Tio elever upplevde att matematiken var jobbigast i skolan. Bland de andra ämnena upplevde tre 
historia som jobbigt och svenska fem elever Även engelska, oä och geografi nämndes i svaren. Bland 
pojkarna fanns svaret att äta sen lunch med som ett moment som de ansåg jobbigt. 
 
Grupp 2 
Flickorna svarade mest matematik, men även ämnen som historia och engelska samt prov upplevdes 
jobbiga. Att börja så tidigt var också jobbigt, samt att gå och äta sent. Det enda besvärliga med 
rasterna var att eleverna i år 6 var påfrestande mot dem då de spelade basket. Bland pojkarna var 
matematik också som ansågs mest jobbigt och de tyckte att det var jäktigt att hinna klart kapitlen i 
matematikboken. Raster kom på andra plats, för att de upplevdes alldeles för korta. 
 
 
Fråga 4. Känner du dig trygg i skolan? 

 
Grupp 1 
De flesta kände sig trygga i skolan. Bland pojkarna var det tre som svarade att de inte visste. Bland 
flickorna var det en som svarade ”vet inte”, med motivering ”när någon mobbar mig och mina 
kompisar” 
 
Grupp 2 
Alla elever kände sig trygga i skolan. 
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Fråga 5. Är du nöjd med din egen studieinsats? 

 
Grupp 1 
Alla var inte nöjda med sin studieinsats. Sex pojkar var nöjda liksom nio flickor. I flickornas 
motivering svarade de att” jag är aldrig nöjd med det jag gör” samt att ”jag vill bli bättre på 
mattetabellerna”. 
 
Grupp 2 
I stort sett var alla nöjda med sin studieinsats. Två flickor var lite osäkra, de tyckte att de kunde ”göra 
allt möjligt lite bättre”. 
 
 
Fråga 6. Har du lätt att koncentrera dig på skolarbetet? 
     
Grupp 1 
De flesta av pojkarna kunde koncentrera sig på sitt arbete en hade svarat vet ej. Bland flickorna 
svarade elva elever att de kunde koncentrera sig, men två ansåg att de inte kunde koncentrera sig, för 
att” kompisarna pratar för mycket”, eller att ”ibland är det surrigt” och  ”det låter för mycket i 
klassrummet”. 
 
Grupp 2 
De flesta hade lätt för att koncentrera sig på arbetet. Två pojkar svarade ”nej” och en flicka ”vet ej” 
och av dessa hade pojkarna svårt att koncentrera sig om det var mycket prat omkring dem. En pojke 
svarade ”matematik”. 
 
 
Fråga 7. Brukar du ha ont i magen? 
 
Grupp 1 
Eleverna brukar inte ha ont i magen.  
 
Grupp 2 
Ingen av pojkarna brukade ha ont i magen, men åtta av flickorna brukade ha det. Två flickor svarade 
att de inte visste om de brukade ha ont medan två andra flickor brukade ha ont i magen och de 
brukade ha det ca två gånger per termin. 
 
 
Fråga 8. Äter du frukost? 
 
Grupp 1 
Alla utom en pojke åt frukost på morgonen. 
  
Grupp 2 
Nästan alla åt frukost regelbundet varje morgon. En flicka visste ej och en pojke samt en flicka åt 
bara ibland. 
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Fråga 9. Har du aktiviteter efter skolan? 
 
Grupp 1 
Bland flickorna hade alla utom en av dem aktiviteter efter skolan och bland pojkarna var det fem som 
hade det. Vanligast var två gånger i veckan. Två pojkar hade aktiviteter fem gånger i veckan. 
 
Grupp 2 
De flesta hade aktiviteter efter skolan. Endast en pojke och en flicka i gruppen hade inte det.  
Av eleverna som hade aktiviteter var det många som hade det fem dagar i veckan, fem elever hade 
aktiviteter två gånger i veckan. De andra hade inte aktiviteter lika ofta, utan bara en till två gånger i 
veckan. 
 
 
Fråga 10. Har du svårt att somna på kvällen? 
 
Grupp 1 
De flesta hade inga svårigheter att somna på kvällen. Två pojkar och två flickor hade svårt att sova 
ibland. 
 
Grupp 2 
De flesta hade lätt att somna på kvällen. Endast tre flickor och en pojke hade svårt att somna. 
 
 
Fråga 11. Hur ser din morgon ut? 
 
Grupp 1 
Det var mycket vanligt både bland flickor och pojkar att se tv på morgonen, följt av att äta frukost. 
Att gå ut med hunden brukade även många göra. 
 
Grupp 2 
De flesta flickor klev upp mellan 6.00 – 7.10 på morgonen. De åt frukost och någon såg på tv innan 
de gick till skolan. Bland pojkarna klev de upp mellan 6.30 – 07.15. Hälften av dem låg kvar i sängen 
ett tag och drog sig innan de klev upp. Ett fåtal brukade se på tv. 
 
 
Fråga 12. Vad gör dig stressad? 
(Se figur 2) 
 
Grupp 1 
Matematik gjorde både pojkar och flickor stressade. Att inte komma i tid och ha för lite tid var också 
ett stort stressmoment. Att stå långt bak i en kö upplevde två pojkar stressande. 
 
Grupp 2 
Vad som gör eleverna stressade är bland flickorna främst att försova sig och komma för sent till 
skolan, eller att komma för sent över huvudtaget. Sen tyckte eleverna att de blir stressad om det är 
mycket att göra och de är trötta, samt att prov gör dem stressade och mycket om de har mycket läxor. 
En svarade ”Tid och ibland musik och kompisar”. Bland pojkarna var det främst att komma för sent, 
samt när det var för lite tid för läxor och om de glömt gymnastikkläderna. 
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Fråga 13. Vad är stress för dig? 
 
Grupp 1 
Pojkarna hade svårt att svara på vad som är stress för dem men flickorna skrev att det var när de hade 
lite tid på sig att hinna det som de borde hinna med, att de har bråttom och får skynda sig samt när 
flera gnäller på dem. 

  
 
Grupp 2 
Stress för flickorna var att försova sig, komma för sent eller att de upplever sig att det var för mycket 
att göra på kort tid, liksom om de har mycket läxor. Bland pojkarna var det att de måste skynda sig 
för att inte bli försenade. Samt saker som kan vara jobbiga, men de definierade inte vad det kunde 
vara. 
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Figur 1 – fråga 3 
   
Kommentar: Vi har valt att redovisa svarsalternativet tre i enkäten, om vad eleverna upplevde jobbigt 
i skolan, eftersom vi inte hade några specifika svarsalternativ på den frågan. Flertalet av eleverna 
ansåg att matematiken kändes jobbig i skolan, mest då bland flickorna i båda under-
sökningsgrupperna. Historia upplevdes också mycket stressande bland flickorna i de båda grupperna. 
Rast upplevdes negativt av båda könen i grupp 2. Sen lunch kändes jobbigt för pojkarna i grupp 1 
liksom många av kärnämnena som historia, oä, svenska och geografi, där de delade uppfattningen 
med flickorna i samma grupp om ämnena. Även prov och att börja tidigt på morgonen upplevdes 
jobbigt. 
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          Figur 2 – fråga 12 
 
Kommentar: Vi har valt att redovisa svarsalternativ i enkäten under fråga tolv eftersom även denna 
inte hade specifika svarsalternativ och eleverna kunde svara fritt på frågan. Tidsbrist samt att komma 
försenad till skolan är det som främst gör eleverna stressade. Matematik kommer på andra plats 
upplever grupp 1. Läxor hade ingen i grupp 1 angett som stress men i grupp 2 fanns det både bland 
flickor och pojkar de som upplevde läxor stressande. 

 

Sammanfattning enkät  
 
Pojkarna och flickorna i de båda grupperna svarade ungefär likadant på enkätfrågorna, men flickorna 
kunde bättre beskriva sina upplevda känslor. Att gå i skolan var det i första hand flickor i grupp 1, 
som inte tyckte om det. Där ser vi en stor skillnad eftersom alla i grupp 2 tyckte om att gå till skolan. 
Båda grupperna tyckte att matematik upplevdes som jobbigt i skolan. Sedan var det jämn spridning 
över alla skolämnen. Rasterna var alltför korta tyckte pojkarna. De flesta barnen var trygga i skolan 
och barnen ansåg att de var nöjda med sin studieinsats. Att kunna koncentrera sig var lika fördelat 
mellan de båda grupperna. Få barn brukade ha ont i magen och de flesta åt regelbundet frukost. 
Nästan alla hade aktiviteter efter skolan och där var det lika mellan båda könen, men flickorna hade i 
genomsnitt aktiviteter fler dagar per vecka jämfört med pojkarna. En del elever hade svårigheter att 
somna på kvällen och det var ganska lika för de båda grupperna. Pojkarna sov i regel längre än 
flickorna på morgonen. Flertalet elever ser på tv under morgonen. Pojkarna hade svårare att definiera 
vad stress är för dem, men att ha lite tid var mest stressande för de fåtal som svarat av båda 
grupperna. 
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Resultat intervju 
 
Vi har intervjuat två pojkar och två flickor ur år 4 och år 5. Urvalet gjordes slumpmässigt och 
eleverna tillfrågades innan om tillåtelse att använda bandspelare vid intervjun. 
 
Skolvägen 
 
Grupp 1 
Eleverna tyckte att det kändes bra att ta sig till skolan, men en av dem påpekade att det finns risk att 
bli mobbad när de går hem. De flesta brukar komma i tid till skolan, men att de hände ibland att man 
kunde försova sig och att de då måste skynda sig. Då det är barmark tar eleverna sig till skolan med 
cykel. Annan tid promenerar de, sparkar eller får skjuts med bil. 
 
Grupp 2 
Eleverna tyckte att det kändes bra att gå till skolan, men en av dem påpekade att det var lugnt och 
ingen stress, men ibland på vintern står en del och kastar snöbollar på dem som är på väg till skolan. 
Två av eleverna brukade alltid komma i tid, men de två andra var lite mer tveksamma. En brukade 
komma för sent 1-2 gånger per år och den andra kom oftast i tid, men kunde vara slarvig ibland. Alla 
elever bor i närheten av skolan och de promenerar vintertid. Övrig tid promenerar de cyklar eller. 
 
 
Lektionstiden 
 
Grupp 1 
Det går bra för de flesta att hinna med alla uppgifter de får. En elev berättar att denne tycker att det är 
svårt att hinna med allt i matematiken, en annan påpekar att det ibland känns som att den bara måste 
få göra annat. Alla upplever vid olika tillfällen att det är mycket onödigt prat i klassrummet och då 
blir det ansträngande att koncentrera sig och svårigheter att arbeta. En elev berättade att denne också 
brukade prata i onödan. Det var lättare att arbeta i mindre grupper för då var det inget prat. Alla 
hinner med sina läxor, även om det ibland kunde kännas mödosamt enligt en av eleverna och de 
flesta började arbeta med läxorna i tid. 
 
 
Grupp 2 
Alla var eniga om att de hann med att göra alla uppgifter de skulle hinna med, en av dem påpekade 
dock att det var svårt att hinna ikapp om man varit sjuk. De flesta tyckte att det var mycket prat i 
klassrummet, speciellt om klassföreståndaren inte var där och det tyckte man var jobbigt. En erkände 
också att denna var en av dem som brukade prata på lektionerna. Alla kände att de hade god tid på 
sig att göra läxorna. 
 
 
Rasten 
 
Grupp 1 
Eleverna i intervjun upplevde rasterna på ett positivt sätt, men en av dem påpekade att rasterna kunde 
vara lite jobbiga för andra. De flesta eleverna framhöll mycket om att de delade kapprummet med en 
av skolans år 6 och att det brukade bli ganska stökigt när de kom från sitt klassrum. De ansåg också 
att de hade god tid på sig att vara ute. 
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Grupp 2 
Rasterna upplevde alla på ett bra sätt. Det enda negativa var att år 6 ibland håller på och förstör när 
de spelar ute. Alla tyckte även att de hade god tid på sig att klä sig innan de gick ut och att rasten var 
lagom lång så att de hann med allt de ville göra. 
 
 
Maten 
 
Grupp 1 
En elev berättade att de får välja med vem och var de skall sitta i matsalen, men att detta upplevs som 
mer stressande eftersom de förut visste vart de skulle sitta varje dag, och en annan tyckte att det är 
bra att de får välja plats i matsalen så att de kan sitta vid olika kompisar. En elev var alltid hungrig på 
väg till maten. De upplever störst matro innan de andra klasserna kommer till matsalen, för sen blir 
det mer prat. 
De flesta skyndar sig att äta den dag som klassen har tilldelats att bevista pingisrummet, vilket är två 
raster per vecka varav en förmiddagsrast och en lunchrast. En skyndar bara då det är dålig mat och en 
åt långsamt för att slippa ha så lång rast. 
 
Grupp 2 
Att gå till matsalen kändes bra för de flesta. Men en påpekade att det är ganska surrigt när de skall gå 
till maten, för det brukar bli bråk om vilken grupp man tillhör. Eleverna har oftast matro, men när det 
är mycket sorl i matsalen så det är lite svårt att få matro. Detta kunde upplevas som ett stressmoment. 
En elev tyckte att den alltid hade matro. Hälften stressade inte med maten för att hinna ut, medan en 
elev stressade ibland och en stressade alltid. 
 
 
Övrigt 
 
Grupp 1 
Två av eleverna kunde förklara hur de upplever stress, ena sa att denna glömde allt, men kunde inte 
förklara detta mer ingående. En annan elev förklarade att denne inte kan tänka vid stress och att 
denne då inte gör något vettigt alls. Tiden räcker till för allt tyckte en elev. En annan ville ha mer 
bild, för att den eleven upplevde att de aldrig ritade. En elev tycker att det finns så mycket de vill 
göra, men hinner aldrig. 
 
Grupp 2 
Det var svårt för eleverna att förklara hur de känner sig när de är stressade. Men de flesta ansåg ändå 
att de brukade vara stressade ibland. Hälften kunde dock ge lite exempel att de blir skakiga i benen 
och inte hinner tänka, samt att de blir klantiga. Alla elever upplevde dock att de hann med allt de vill 
göra.  
 

Sammanfattning intervju 
 
Eleverna kände sig positiva till att gå till skolan men ibland kunde det bli stressigt beroende på ifall 
de hade stigit upp i tid eller ej. En elev upplevde att på hemvägen kunde det förekomma mobbning. 
Alla elever upplever att det är mycket prat i klassrummet, men att de hade god tid på sig att göra 
hemläxorna. Rasterna var positiva och det enda som kunde störa var att eleverna i grupp 1 och 2 
upplevde en annan klass vid skolan som störande. Vid maten fanns det stressmoment som att välja 
plats vid bordet och att de skyndade sig att äta för att hinna med andra aktiviteter på rasten. Att sätta 
ord på hur man känner sig är svårt för de flesta men eleverna har uppfattningen att tiden inte alltid 
räcker till. 
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Diskussion 

Reliabilitet 
 
Med tanke på att vi inte haft så lång på oss för vårt aktuella och intressanta ämne, eftersom vi bytte 
till detta ämne under vår vfu, har vi valt att inte göra en alltför stor undersökning och avgränsade oss. 
När det gäller reliabiliteten i vårt arbete så är vi medvetna om att resultaten hade kunnat vara något 
annorlunda om vi hade gjort fler intervjuer vid fler skolor eftersom vi då hade haft fler 
undersökningsgrupper att basera vårt arbete på. Vi anser oss trots allt vara nöjda med graden av 
reliabilitet i vårt arbete, då vi anser att tillvägagångssättet med enkäter och interjuver har varit den 
bästa för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

Validitet 
 
Då det gäller validitet har enkäten vi haft som underlag i vårt arbete, varit bra för att vidare kunna 
göra en fördjupning i intervju frågorna har täckt vårt syfte på ett bra och avgränsat sätt. Vi fick svar 
på de frågor som vi ansåg var väsentligt för vårt arbete. 
 

Resultatdiskussion 
 
Vi har i vår undersökning belyst två olika klasser vid samma skola. Tillfälligheten avgjorde vårt val 
av skola, för det var just där vi fick vår vfu-plats och därför valde vi att genomföra undersökning vid 
densamma. Genom enkät, intervjuer och litteratur sammanställde vi arbetet. Vi började med 
enkätundersökningen under vår vfu och eleverna fick innan kännedom om ämnet vi skrev om. När vi 
sedan sammanställt resultaten och börjat läsa litteraturen i vårt ämne, upptäckte vi att det behövdes 
mer fakta så vi beslöt att återkomma och göra intervjuer med åtta elever. Vi studerade 
styrdokumenten för att se vilka riktlinjer det finns, för vad eleverna skall få del av i skolan både 
kunskapsmässigt och praktiskt. Enligt styrdokumenten så skall eleverna ha kunskaper och förståelse 
för den egna livsstilens betydelse för sin egen hälsa, det anser vi är ett stort ansvar för många barn. 
Barn behöver stöd och struktur av skolan och föräldrarna för att planera sin vardag och sitt 
välbefinnande och kan ha svårt att sätta egna gränser. Enligt Ellneby (2000) ser vi att samhällets 
snabba förändring med ett större utbud av aktiviteter, har medfört att det är svårare att välja och det 
kan medföra stress för både barn och föräldrar. 
 
Stress uppkommer inte bara i skolan. Även i hemmet finns det faktorer som kan göra barnen 
stressade, vilket kan leda till att barnen är stressade även på skolan, exempelvis skilsmässor, sjukdom 
och traumatiska upplevelser. Vi kände till att ett antal elever i vår vfu-klass var skilsmässobarn, men 
vi hade valt att inte gå in på det närmare på hur familjesituationen såg ut. Visserligen kan det ha 
samband i många fall, men vi valde att begränsa oss eftersom vårt arbete handlade om stress i 
skolsituationer. 
 
I vår undersökning framkom det att sträckan mellan skolan och hemmet kunde upplevas stressande. 
Någon elev påpekade att man kan bli mobbad på vägen. Bara det kan få en elev stressad innan denne 
ens hunnit lämna hemmet. Även snöbollskastning kunde förekomma vintertid. Man borde kanske se 
över skolvägen så att barnen kan gå trygga där, för där finns oftast varken förälder eller lärare 
närvarande. Även rasterna kunde upplevas negativt. Det fanns orosmoment ute på skolgården i form 
av bråkiga elever, vilket kan förebyggas med rastvakter. Men eftersom detta finns vid skolan, så 
kanske rutinerna borde ses om. Man kanske behöver fler rastvakter. 
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Några elever hade svårt att somna på kvällen. Då var de i regel trötta på morgonen och låg gärna 
kvar i sängen ett tag. Sedan fick de snabbt äta frukost om tid fanns, innan de skyndade sig till skolan. 
För många av eleverna var det stressande att komma för sent till skolan och de ville gärna hinna dit i 
tid. Matsituationen kunde få vissa elever att känna stress inför. Man borde kanske bara ha fasta 
platser så att de alltid vet var de skall sitta, så slipper de stå och titta efter var det finns en ledig plats. 
Ensamma elever slipper känna att de tränger sig på, ifall de kommer och sätter sig på en tom plats 
vid exempelvis ett kompisgäng denne inte alls brukar vara med. Ett flertal elever hade aktiviteter 
efter skolan och hade fullt upp då. En del ansåg läxor stressande och det var främst för dem med 
många aktiviteter. 
  
I skolan skall eleverna hinna med ett visst antal sidor innan en viss dag. De elever som behöver lugn 
och ro för att lösa uppgifterna på ett bra sätt, kan uppleva detta som ett stressmoment. Ibland kan 
klassrumsarbete utgå för andra skolaktiviteter, som friluftsdagar, allsång, temaarbeten och pyssel. 
Har då läraren planerat att eleverna skall hinna en viss mängd arbeten den veckan, kan vissa elever få 
svårt att hinna ikapp.  
 
Vi märker att barnens uppfattning om den egna skolsituationen inte alltid räcker till. I Ellneby (2000) 
hittade vi många av faktorer till stress. Flera av eleverna upplevde att de måste prestera för mycket. I 
dag arbetar många skolor för större frihet för sina elever frihet att kunna styra över sin egen 
skolsituation. Många barn kan känna det stressfyllt och det är viktigt att vi som blivande pedagoger 
är medvetna om att omognad och egen möjlighet att styra själv sin lärande situation för eleverna 
kanske inte passar alla barn.  
 
Vi som pedagoger bör kunna förebygga stressen i skolan genom att möta eleverna på den nivå där de 
befinner sig och skapa meningsfulla och mindre stressande uppgifter. Negativt språk och ordförråd 
som upplevs i skolan kan vara ett tecken på att eleverna egentligen är stressade. 
Koncentrationssvårigheter kan också bero på att barnen känner sig stressade med för stora krav både 
från skola och i hemmet. I dag så pågår också en omstrukturering i skolan på många platser i landet. 
Idag har många kommuner en dålig ekonomi och ställer stora sparkrav och det drabbar eleverna med 
minskade resurser i skolan. Det blir färre engagerade vuxna omkring eleverna och större klasser.  
Währborg (2002) skriver att det av etiska skäl inte har forskats så mycket om stress på barn. Vilket 
har gjort det svårt att hitta mycket material som handlar just om barn och stress. Kanske skulle det 
behövas mer forskning för att kunna förebygga stress bland barnen. 
 
All stress behöver trots allt inte vara dålig, en tillfällig stress kan behövas och uppkommer genom en 
aktivitetshöjning, för att kunna prestera maximalt men det bör alltid följas med en nedvarvning. 
Barnen i skolan behöver en tydlig struktur och rutiner, för att minska stressmoment som otydlig 
struktur skapar. Malmström & Nihlén (2002) menar att positiv stress är ett tillstånd där kroppen 
reagerar sunt och sakligt och våra arbetsuppgifter känns meningsfulla, med möjlighet att kunna 
stanna upp innan det vänds till negativ stress. Detta är ett tillstånd där situationen man befinner sig i 
går att hantera och påverka som en positiv utmaning. Då är det viktigt för oss pedagoger att få 
eleverna till att inse sina begränsningar och stanna upp innan stress blir något negativt och att vi 
själva är medvetna om det och kan stanna upp i tid. Eleverna behöver träning i hur de styr sin egen 
studietakt för att minska stressen omkring studierna.  
 
Vad vi har sett i vår undersökning är att matematik upplevs jobbigt för många av eleverna, liksom 
tidspress. Att matematik upplevs som jobbigt för alla undersökningsgrupper kan bero på att 
matematiken är veckobetingad och att en del elever har svårt att styra sin egen studietakt på grund av 
kunskapsbristen och att de behöver mycket hjälp och tid för att förstå det man räknar. Om man inte 
har förstått matte och räknat en hel sida fel så får man räkna om allt och det tar tid.  Då hamnar de 
ännu längre efter de andra i klassen. Eleverna rangordnar sig många gånger själva efter 
matematikkunskaperna och får då en känsla att inte duga eller vara tillräckligt smart om de upplever 
sig själva som tillräckligt duktiga. Det befäster det vi läst i Ellenbys bok (2002), att för ett barn som 
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har känslan av att inte duga, är detta den största stressfaktorn. Under vår vfu-tid på 5 veckor, vid den 
skola som undersökningen är gjord, hade personalen startat ett temaarbete i år 4, 5 och 6 där eleverna 
skulle få ha mer praktiskt och åskådlig matematik i mindre grupper med blandade åldrar. Under tiden 
hade de detta temaarbete en gång och detta tillvägagångssätt är kanske en början på förändrade 
matematiklektioner 
 
Många av skolämnena upplevdes jobbiga i grupp 1 det kanske kan bero på att de nyligen hade bytt 
lärare och studietakten hade ökat eftersom åldern på eleverna stigit. Att äta sen lunch kunde ibland 
innebära att maten tog slut men ersatts med någon annan rätt. Var det då en favoriträtt som tog slut 
blev besvikelsen stor. Detta upplevdes endast negativt av pojkarna i grupp 1 som åt sist under tiden 
vi genomförde enkäten. Rast upplevde en flicka samt pojkarna i grupp 2 jobbiga. De ansåg att en 
annan klass kom och förstörde för dem.  
Vi ser vissa skillnader mellan enkät- och intervjusvaren när det gäller barnens uppfattning av tid är 
den mest stressande. Det kan bero på att intervjun gjordes vid ett senare tillfälle och att tempot då var 
lugnare. Många av barnen svarar efter dagsformen, inte med ett längre perspektiv. Men trots allt ser 
vi kopplingen mellan tidsbrist och stress. 
 
Hur vet man att eleverna har svarat riktigt på enkäterna? Vi får utgå från det, enligt Trost (2001) är 
det bra för resultatet eftersom eleverna hade möjlighet att vara anonyma i denna undersökning. De 
behöver inte avslöjas inför andra hur de svarat. Enkäten hade kunnat utvidgas en aning, för att få en 
bredare kunskap om stress. Men vi anser ändå att enkäten har reliabilitet. Det är nog en lika jämn 
fördelning över alla skolor om man skulle undersöka detta. När vi sedan sammanställt resultatet  blev 
det lättöverskådligt. Fördelen med intervju enligt Kvale (1997) och Merriam (1994) är att man kan 
ställa följdfrågor om det är något man vill veta mer om. Kanske om vi hade ställt intervjufrågan om 
hur eleverna uppfattade stress nu och då kunde ha gett någon annan vinkel om tid som stressande. En 
nackdel med intervjuer, då den intervjuade personen känner till syftet med intervjun, är att detta leda 
till att den intervjuade personen anpassar sina svar för att det skall passa in på syftet. Detta tyckte vi 
dock inte att vi märkte något av under intervjun. För att sammanfatta dessa undersökningsmetoder 
vill vi tillägga att vi tycker att enkäter och intervjuer ger en bra bild av vår undersökning. Vi ser en 
tydlig koppling med tidsbrist och stress i skolan vi måste se till att alla elever får den tid de behöver. 
Vi anser att vi uppnått vårt syfte med vår undersökning som var att ta reda på faktorer som orsakar 
stress bland elever i år 4 och 5. 

 

Fortsatt forskning 
 
För att göra en fortsatt forskning utifrån det vi tycker oss ha funnit, skulle det vara intressant att 
undersöka vad det är i matematiken som anses jobbigt och vad man i sådant fall kunde göra för att 
matematiken skulle uppfattas på ett annorlunda sätt. Det vore också högst intressant att ta reda på vad 
som gör tid så stressande för eleverna i skolan och vad man kunde förändra till att det blir bättre. Det 
vore också intressant att göra en studie om tid och matematik och varför det kan upplevas som 
stressmoment 
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Bilaga 1 
 
 
Brev till föräldrar - enkät     
 
Hej! 
Vi heter Anna-Lena Rask och Anna-Karin Tingvall. Vi läser den förnyade 
lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet och gör nu ett examensarbete om stress 
bland barn. Vi tänker under kommande veckor att dela ut enkät bland eleverna för att 
bland annat ta reda på vad de anser att stress är och vad som gör dem stressade. 
Alla kommer givetvis att vara anonyma och vi kommer heller inte att nämna vilken skola 
vi gjort undersökningen vid. Har ni frågor är ni välkomna att ringa: 
Anna-Karin Tingvall    år 4 tel.XXX 
Anna-Lena Rask           år 5 tel.XXX 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar Anna-Lena Rask och Anna-Karin Tingvall 



  

Enkät     Bilaga 2 
 
 
 
1. Jag är   □ Pojke 
   □ Flicka 
 
2. Tycker du om att gå i skolan □ Ja 
   □ Nej  
   □ Vet ej 
 
Om du svarat ja, Hur ofta tycker du att det är roligt att gå till skolan? 
  □ Alltid  □ Ibland 
 
 
3. Vad tycker du är jobbigt i skolan? 
…………………..………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………....................... 
 
…………………………………………………………………………….………….……. 
 
………………………………………………………………………………....................... 
 
4. Känner du dig trygg i skolan □ Ja  
   □ Nej 
   □ Vet ej 
 
Om nej, När känner du dig inte trygg? 
 
………………………………………………………......................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………….....................
       
5. Är du nöjd med din egen studieinsats?        □  Ja 
           □ Nej 
           □ Vet ej 
 
 
Om nej, Vad kunde du göra bättre? 
 
..............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 



  

   
6. Har du lätt att koncentrera dig □ Ja 
    på skolarbetet?  □ Nej 
   □ Vet ej 
 
Om nej, Vad är det som gör att det är svårt att koncentrera sig på 
skolarbetet?............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
7. Brukar du ha ont i magen?  □ Ja  
   □ Nej 
   □ Vet ej 
 
Om ja, Hur ofta brukar du ha ont i magen? □ Varje dag 
   □ 3-4 gånger per termin 
   □ 4 gånger i månaden 
   □ 2 gånger per termin 
    
       
8. Äter du frukost?   □ Alltid  
   □ Aldrig 
   □ Ibland  
    
    
9. Har du aktiviteter efter skolan?  □ Ja 
   □ Nej 
     
     
Om ja, Hur ofta har du aktiviteter efter skolan? 
    □ Varje dag 
                                                                  □ Två gånger i veckan 
                                                                  □ Tre gånger i veckan  
                                                    □ Annat…………………… 
 
 
10. Har du svårt att somna på kvällen?  □ Ja 
   □ Nej 
   □ Vet ej  
 
 



  

 
11. Hur ser din morgon ut?  
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
    
12. Vad gör dig stressad?  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Vad är stress för dig?  
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
    Tack för att du svarade! 
 

 
 
 



  

 
 
 
Svarsfrekvens - enkät    Bilaga 3 
 
Frågorna från enkäten (se bilaga 2) redovisas här i sin helhet. 
 
1. Jag är:  

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Pojke 0 9 0 11 
Flicka 13 0 12 0 
 
 
2. Tycker du om att gå i skolan? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 5 7 10 11 
Nej  1 2 0 0 
Vet 
ej 7 0 2 0 
Om du svarat ja, hur ofta tycker du att det är roligt att gå till skolan? 
Alltid 0 0 5 6 
Ibland 3 3 1 0 
 
 
3. Vad tycker du är jobbigt i skolan? 
Grupp 1 
Flickor: 
2 svarade ”oä”. 
3 svarade ”historia”. 
2 svarade ”svenska”. 
7 svarade ”matematik”. 
”Geografi”. 
”Engelska”. 
 
Pojkar: 
”Läxor”. 
2 svarade ”sen lunch”. 
3 svarade ”matematik”. 
”Svenska”. 
 
Grupp 2 
Flickor: 
”Matte kan vara jobbigt om man är trött för det kräver mycket koncentration”. 
”Det kan vara stressigt på prov”. 
”När man måste börja så tidigt”. 



  

”När sexorna står under basketkorgarna och stöter och skjuter bort bollarna”. 
”Historia är jobbigt”. 
”Jobbigt att jobba med matte”. 
”Jobbigt när vi går och äter så sent”. 
”Matte och engelska”. 
 
 
Pojkar: 
”Rasterna”. 
”Att det är korta raster”. 
”Räkna matte”. 
”Att hinna kapitlet ut i matte”. 
”Kommer ej på något”. 
 
 
4. Känner du dig trygg i skolan? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 12 6 12 11 
Nej 0 0 0 0 
Vet 
ej 1 3 0 0 
Om nej, När känner du dej inte trygg? 
Grupp 1 
Flickor:  
”När någon mobbar mej eller mina kompisar”. 
 
5. Är du nöjd med din studieinsats? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 9 6 10 11 
Nej  1 0 0 0 
Vet 
ej 3 2 2 0 
 
Om nej, vad kunde du göra bättre? 
Grupp 1 
Flickor:  
”Jag är aldrig nöjd med det jag gör”.  
”Jag vill bli bättre i mattetabellerna.” 
 
Grupp 2 
Flickor: 
”Allt möjligt”(hade svarat ja på frågan). 
 
 
 
 



  

6. Har du lätt att koncentrera dig på arbetet? 

  
Grupp  
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 11 8 11 9 
Nej 8 7 0 2 
Vet 
ej 0 1 1 0 
 
Om nej, vad tycker du gör att det är svårt att koncentrera sig på skolarbetet? 
Grupp 1  
Flickor: 
”Kompisarna pratar för mycket”. 
”Ibland är det surrigt”. 
”Det låter mycket”. 
Grupp 2: 
Pojkar: 
”Det pratas omkring mig”. 
”Matte”. 



  

7. Brukar du ha ont i magen? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 1 1 2 0 
Nej 8 7 8 11 
Vet 
ej 4 1 2 0 

 
Om ja, hur ofta brukar du ha ont i magen? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
4 g/mån 0 0 0 1 
3-4 ggr/v 0 1 0 0 
2 
ggr/termin 0 1 3 3 
1 g/termin 1 0 0 0 

 
 
8. Äter du frukost? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Alltid 13 8 10 10 
Aldrig 0 0 0 0 
Ibland 1 1 2 1 

 
 
9. Har du aktiviteter efter skolan? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 11 5 11 10 
Nej 1 3 1 1 

 
Om ja, hur ofta har du aktiviteter efter skolan? 
  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Varje 
dag 2 4 1 4 
2 
ggr/v 4 0 5 0 
3ggr/v 1 2 1 1 
Annat 3 0 4 1 

 
 
 
 
 



  

På ”Annat” svarade 
Grupp 1 
Flickor: 
”4 gg/v.” 
”1g/v.” 
”Någon gång.” 
 
Grupp 2 
Flickor: 
”Ibland.” 
 
Pojkar: 
1 g/v 
 
 
10. Har du svårt att somna på kvällen? 

  
Grupp 
1   

Grupp 
2   

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ja 2 0 3 1 
Nej 10 7 9 10 
Ibland 2 2 0 0 

  
11. Hur ser din morgon ut? 
Grupp 1 
Flickor:  
3 svarade ”ser tv”.  
4 svarade ”äter frukost”. 
”Går ut med hunden”.  
”Gosar med katten”. 
”Matar fisken”. 
”Bäddar min säng”. 
 
Pojkar: 
2 svarade ”ser på tv”.  
”Trött”.  
”Hungrig”.  
”Går ut med hunden”.  
”Jag ser pappa varje morgon”.  
 
Grupp 2 
Flickor 
”Jag stiger upp kl 7.00 sen äter jag frukost och sen går jag till skolan 7.45”. 
”Jag blir väckt 6.45 men jag stiger upp ungefär 7.00”. 
”Jag vaknar 6.30”. 
”Jag brukar kliva upp klockan 20 i 7 ibland halv 7”. 
”Jag vakna 7.00 men ligger alltid kvar ca 10, 20 minuter. Sen äter jag frukost samtidigt som 
jag äter”. 
”Ljus. Jag går upp ibland 6.30 eller 6.00 eller 6.15”. 
”Jag stiger upp mellan 7.00 och 7.10”. 



  

”Jag vaknar 6.30”. 
”Jag stiger upp vid 7.00 och sen äter jag frukost, tex flingor och sen kammar jag mig och sen 
sätter jag på mig öronhängen”. 
”Jag stiger upp vid 7 eller 6.30 sen äter jag frukost”. 
”Jag vaknar kl: 7.00 klär på mig går och tittar på tv. Äter kanske frukost. Borstar tänderna 
och far till skolan”. 
 
Pojkar: 
”Jag går upp äter frukost och klär på mig och borstar tänderna”. ”Jag kliver upp ca 7.00”. 
”Den ser bra ut, ibland dålig”. 
”Pappa eller mamma kommer och väcker mig 6.30 sen går jag och äter frukost. Sen går jag 
och klär mig sen brukar jag se på tv fram tills jag ska till skolan”. 
”Väckarklockan ringer, byter kläder, äter frukost, borstar tänderna”. 
”Bra”. 
”Jag vaknar 6.30”. 
”Stiger upp ser på tv. Klär mej äter frukost och borstar tänderna, cyklar till skolan”. 
”Jag vaknar 7.15 sen så ligger jag i sängen och vaknar till ordentligt. Sen äter jag sen klär jag 
på mig och borstar tänderna”. 
”Jag går upp 7 klär på mig och äter frukost borstar tänderna jag går upp till skolan”. 
”Vaknar, sen äter frukost efter borsta tänderna far till skolan”. 
  
 
12. Vad gör dig stressad? 
Grupp 1 
Flickor: 
”100 eller 50 tal i matte på tid”. 
”Matte”. 
”Elevens val”. 
”Lite tid på morgonen”. 
”När jag inte kommer i tid till träningen eller skolan”. 
”Kompisar”. 
”Oä”. 
”Historia”. 
”När jag skyndar mig”. 
”När jag kommer för sent till skolan”. 
 
Pojkar: 
”När jag står långt bak i en kö”. 
”Tabellerna i matte”. 
 
Grupp 2 
Flickor: 
”Om klockan är 7.55 och skolan börjar 8.00”. 
”Ibland om jag är trött och upptäcker att jag har jättemycket som måste göras, då blir jag lätt 
stressad”. 
”Om jag försover mig”. 
”På prov är det stressigt”. 
”Om det är bråttom och lite tid kvar”. 
”Försovning”. 
”Om jag har bråttom någonstans”. 



  

”Om jag har bråttom eller om jag tror att jag skall komma för sent”. 
”När jag har lite tid på mig att komma till skolan”. 
”Tid och ibland musik och kompisar”. 
”Mycket läxa”. 
”Lite tid eller komma för sent till skolan”. 
 
 
Pojkar: 
”Att komma för sent till skolan”. 
”När jag har bråttom till någonstans på lite tid”. 
”När jag är försenad”. 
”Om jag är på väg någonstans och jag inte hinner fram i tid”. 
”När man har lite tid på sig att göra läxor”. 
”Om jag har glömt gympakläderna”. 
”När allt går fort”. 
”Inget”. 
 
13. Vad är stress för dig? 
Grupp 1 
Flickor: 
”Lite tid”. 
”Bråttom”. 
”Ont om tid”. 
”Skynda”. 
”När flera gnäller på mig”. 
 
Pojkar: 
”När det är jobbigt”.  
”Att vara i tunnelbanan i Stockholm”. 
 
Grupp 2 
Flickor: 
”När man har mycket att göra och inte har så mycket tid. Om man har tider att passa och 
håller på att komma för sent”. 
”När man är tillexempel försenad kan man bli stressig”. 
”Att jag är ivrig”. 
”Om man är stressad”. 
”Försovning”. 
”Det är tex. om jag har 10 min kvar tills jag ska vara på skolan”. 
”Om man har bråttom. Jag vet inte riktigt”. 
”Lite tid”. 
”När man inte tar det lugnt när allt ska gå fort”. 
”Mycket läxa”. 
”Lite tid. Man blir ju nervös om man har kommit till skolan och ser att det inte är ett enda 
barn på skolgården”. 
 
Pojkar: 
”Känner mig konstig i magen”. 
”När jag har bråttom”. 
”Vet inte”. 



  

”När jag har bråttom”. 
”Att jag måste skynda mig”. 
”Stessigt på morgonen”. 
”Att man har bråttom”. 
”Vet ej”. 
”Nått som är jobbigt”. 
”Vet ej”. 

 



  

Bilaga 4 
 
 
 
 
 
Brev till föräldrar - intervju   Kalix den 24/11-04 
 
Vi är två lärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som kommer att slumpmässigt 
göra intervjuer med några barn ur år 4 och 5 tisdagen den 30/1-04. Vårt syfte är att ta 
reda på olika stressmoment i skolan som vi senare kommer att använda i vårt 
examensarbete. Intervjun redovisas anonymt. Vi kommer inte att använda ert barns namn 
eller vid vilken skola vi har gjort intervjuerna på. 
 
Om du har några funderingar eller invändningar omkring intervjun vänligen kontakta oss 
före den 29/11-2004. 
 
Hälsningar från: 
Anna-Karin Tingvall    år 4 tel.XXX 
Anna-Lena Rask           år 5 tel.XXX 
 
 
 
 



  

Bilaga 5 

 
Intervjufrågor 
 
Skolvägen 
 

1. Hur känns det när du går till eller från skolan? 
2. Brukar du komma till skolan i tid? 
3. Hur färdas du till skolan? Höst, vinter, vår? 
 
 

Lektionen 
 
4. Går det bra att hinna med alla uppgifter ni får? 
5. Är det mycket buller och prat i klassrummet? Är det jobbigt? 
6. Hinner du med läxorna? 

 
 
Rasten 
 

7. Hur upplever du rasterna? 
8. Har ni tid att klä er och vara ute? 

 
 
Maten 
 

9. Hur känns det när ni går till matsalen? 
10. Får du matro när du äter? Varför?  
11. Äter ni snabbt ibland för att hinna ut på rast eller spela pingis? 

 
 
Övrigt 
 

12. Hur känns det i kroppen när du är stressad. 
13. Upplever du att tiden räcker till för allt du vill göra? 

 
 




