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Förord 
Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till den skola i Luleå kommun som gjorde denna 
studie möjlig. Lärare skänkte lektionstid till förmån för enkäter och avsatte egen tid för 
intervjuer, detta var mycket värdefullt för mig. Denna studie har varit mycket intressant att 
genomföra, inte endast för att det ger möjligheter att läsa in sig på ett ämne som intresserar 
utan även för att det är en utmaning att skriva ett arbete av denna storlek själv. Arbetet har 
givit mig en annan syn på ungdomars situation i livet, vilket kommer vara till stor nytta i min 
yrkeskarriär. Min sambo Johan Granberg har varit ett stort stöd under denna process och jag 
vill därför tacka honom för detta.  
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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka om indikatorer på stress finns och vad som orsakar stress 
samt att ta reda på hur skolan arbetar för att förebygga detta bland eleverna i åk 7-9. 
Undersökningen på en skola i Luleå kommun bestod av enkäter som delades ut till 106 elever 
i årskurs 7 till 9 och av fem intervjuer som genomfördes med personal på skolan. Resultatet 
visar att många elever upplever stressymtom, såsom huvudvärk, tidsbrist och oförmåga att 
påverka sin situation. En stor skillnad mellan tjejer och killar påvisas i resultatet av enkäten 
och intervjuerna, tjejer stressar mycket mer än killar. Trots att många lärare upplever stress 
bland eleverna finns inget strukturerat arbetssätt för att motverka stressen. De åtgärder som 
vidtas är punktinsatser som är riktade mot en enskild individ och är vanligtvis kortsiktiga, det 
rör sig om att flytta prov, flytta inlämningsuppgifter eller att ändra karaktären på själva 
bedömningen. Slutsatsen var att skolans förebyggande arbete mot stress inte är kontinuerligt 
och långsiktigt, arbetet som försiggår sker på lärarens eget initiativ vilket ofta resulterar i en 
kortsiktig lösning.  
 

 
 
Nyckelord: Stress, stressymtom, orsaker, förebyggande arbete, skola.  
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1. Inledning 

Vi lever i en stressig värld, vilket de allra flesta fått erfara på ett eller annat sätt. Utan att 
vända sig till vetenskaplig statistik kan man skönja ett samhälle som stressar dess 
medborgare. Oavsett om vi medborgare vill eller inte så kommer vi utsättas för de krav som 
samhället osynligt ställer på oss främst genom media. Där lär vi oss om hur vi ska se ut, vilket 
smink som är aktuellt, vilka ingrepp som existerar för att just din kropp ska passa normen. Det 
är inte endast ytliga indikationer utan även hur vi ska kunna göra karriär och hur vi gör för att 
få den bästa lönen. Detta samtidigt som vi ska kunna vara världens bästa föräldrar och ha det 
största sociala nätverket som ständigt ska underhållas. Om allt detta är orsaker till varför 
vuxna drabbas av svåra stressymtom låter jag vara osagt. Det är dock ett faktum att många 
människor i Sverige inte kan leva ett normalt liv till följd av den stress de utsätts för, oavsett 
var den kommer ifrån. 
 
De vuxna stressar så mycket att deras hälsa tar skada vilket leder till att de inte har någon 
möjlighet att gå till arbetet. År 2001 var kostnaderna för de stressrelaterade sjukskrivningarna 
uppe i 8,2 miljarder (Internet 1). Det är mycket pengar. De stressrelaterade skadorna skördar 
fler offer än bil- och cykelolyckor eller sexuelltöverförbara sjukdomar tillsammans, enligt 
Perski (1999). Våra barn och ungdomar lever i samma samhälle som de vuxna med krav och 
skyldigheter, om än de ser olika ut beroende på åldern. Under de observationer och samtal jag 
haft med elever under min utbildningstid har jag fått indikationer på att de upplever sin 
tillvaro i skolan som stressig. Skolverket (2006) bekräftar även detta i den årliga rapporten 
Attityder till skolan där det nästan är två av tio som känner sig stressade varje dag i skolan. 
Rapporten visar även att stress bland eleverna på gymnasieskolan ökar.  
 
Under tidigt 1900-tal fanns visioner om att förbättra samhället, då sett till barnens bästa. 
Denna vision förespråkades av två förgrundsgestalter, den ena en kvinna som gjorde 1900-
talet till barnens århundrade, Ellen Key den andre barnläkaren och professorn Isak Jundell. 
Detta ledde till att 1920-talet riktade sig till omsorgen om barnen och skulle ske efter fyra 
grundprinciper: pedagogiska, medicinska, sociala och psykiatriska/psykologiska (Strandell, 
1998), genom detta skulle psykisk ohälsa och ”van art” förebyggas. Visionen var att så 
mycket som möjligt skulle förebyggas och att skolans inre arbete utvecklas så att pedagogiska 
principer skulle kombineras med psykisk hälsovård. Fram till 1960-talet var de 
tvärvetenskapligt grundade insatserna ledstjärnor för utvecklingen men sedan dess har en 
annan vändning tagit vid. Under de senaste decennierna har det tvärvetenskapliga arbetet givit 
vika för att allt mer separera pedagogiken från den psykiska hälsovården. Är detta en orsak till 
att människor i samhället mår allt sämre? Svaret avser jag inte att ta reda på i denna studie 
men det är en intressant fundering då vi vet att många i samhället idag lider av psykisk ohälsa 
så som stress.  
 
En stor del av barn och ungdomars vakna tid spenderar de i skolan, därför borde skolan vara 
den viktigaste arenan för att främja barn och ungdomars hälsa. Frågan är bara vad vi kan göra 
åt det. Min tanke är att lära barn och ungdomar att hantera stress redan tidigt i livet, då har de 
redskapen för att hantera stressen senare i vuxen ålder. Det är här skolans roll blir avgörande. 
Kunskapen om att hantera stress blir för eleven avgörande för dennes fortsatta studier men 
även för kommande arbetsliv, det blir ett förebyggande skydd mot framtida ohälsa.  
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Disposition 

Inledningen syftar till att bekanta läsaren med stress och problematiken kring stress, här 
presenteras även hur Sverige tidigare sett på förebyggandet av psykisk ohälsa för att läsaren 
ska få en känsla av vad rapporten kommer att innehålla.  
Bakgrunden är uppdelad i tre delar. Den första delen behandlar stressen, och syftar till att ge 
dig som läsare en förståelse för vad stress är, hur den yttrar sig och vilka konsekvenser 
stressen medför. Den andra delen är mer inriktad på skolan och stress, där får du ta del av 
skolans uppgift, hur skolan kan vara orsak till stress, hur problematiken ser ut på skolorna i 
Sverige men även hur lärare och övrig personal kan upptäcka stress bland eleverna. Den sista 
delen behandlar förebyggandet av stress, hur det kan gå till och vad som är viktigt att tänkta 
på.  
Syfte och forskningsfrågor där presenteras syftet med studien och vilka forskningsfrågor som har 
varit behjälpliga på vägen dig. 
Metod i detta avsnitt delges vilka metoder som varit aktuella, urvalsgrupp hur min studie 
genomfördes samt hur resultatet bearbetades. 
Resultat i detta avsnitt presenteras resultatet av enkäten och intervjuerna, i form av diagram 
och löptext. 
Diskussion här resonerar jag kring, validitet och reliabilitet, metod val och det resultat som 
studien har visat.  
Förslag till vidare forskning här ger jag som författare tips och idéer till vidare forskning utifrån 
mina forskningsresultat.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden i denna rapport är uppdelad i tre olika delar, den första behandlar stress som 
fenomen på en allmän nivå. Här bestäms också den definition av stress som detta arbete 

bygger på. Den andra delen behandlar stressen som finns i skolan, hur utbrett problemet är, 
hur skolan kan bidra till stress hos eleverna samt hur lärare kan upptäcka stressen. Den 

tredje delen ger exempel på hur förebyggande arbete mot stress kan gå till. 
 
 

Stress  

Definition av begreppet stress  

Stress är ett fenomen som nästan alla människor har en tolkning av, således finns det oändligt 
många tolkningar av begreppet. Därför vill jag åskådliggöra tre av dessa för att klargöra 
begreppets komplexitet.  
 

Vardaglig definition 
Stress diskuteras överallt i vårt samhälle och medierna har en stor roll i vad många ofta tolkar 
som stress. Vanliga tecken på stress är dålig sömn, att känna sig ansträngd, att uppleva att 
man inte hinner med det man tänkt sig, vara orolig, detta kan även ses som symtom av stress 
(SOU 2006:77). Huvudvärk och magont kan direkt tolkas som kroppsliga symtom i den 
vardagliga beskrivningen av stress. Ungdomar är bra på att använda den vardagliga 
tolkningen av stress, de säger att de är stressade när tiden inte räcker till eller när den används 
på ett ineffektivt sätt samt inför prov.  
 
Psykologisk definition 
Frankenhaeuser (1983) skriver att stress är störningar som uppkommer mellan människa och 
miljö, stressen uppkommer när kraven från omgivningen är större än individens förmåga. 
Bremberg (i SOU 2006:77) styrker detta och menar att det är individens egen tolkning av 
problemets omfattning och värderingen av individens egen förmåga som utgör definitionen. 
Vilken individens faktiska förmåga rent objektivt sett är tar denna definition inte någon 
hänsyn till. De kroppsliga reaktioner som kan sammankopplas med stress tas inte heller med i 
definitionen. Den psykologiska definitionen ser helt och hållet till individens reaktion och 
individens upplevelser av påfrestningar menar Bremberg (i SOU 2006:77). Författaren menar 
att stressförloppet sker enligt följande:  
 
 
 
  
 Figur 1  
    
Påfrestningen som individen utsätts för tvingar individen till att värdera situationen och detta 
går mycket snabbt. Värderingen leder i sin tur till de känslor som individen upplever, det kan 
bland annat röra sig om oro, frustration eller anspänning. Enligt Bremberg (i SOU 2006:77) 
gör den vardagliga definitionen ingen skillnad på påfrestning, värdering och känslor. 
Författaren beskriver problematiken kring känslor av nedstämdhet, personen har då gjort en 

Påfrestning Värdering Känslor 
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värdering som leder till känslor att man är dålig vilka i sin tur leder till en ny värdering av 
situationen som förstärker de känslor som fanns från början. På så vis kan den utlösande 
faktorn för stressen redan ha hänt långt tidigare eller så kan det vara en oro för att det ska 
hända något i framtiden (Bremberg, SOU 2006:77). Svagheten i denna definition är att den 
inte gör någon skillnad på positiv eller negativ stress, dvs. om stressen bidrar till att utvecklas 
eller om den är skadlig.  
 
Medicinsk definition 
Under 1930-talet lanserades den första medicinska definitionen av stress. Den skiljer sig 
mycket från den vardagliga vilket är en stor nackdel, på grund av sammanblandning som kan 
göras med definitionerna. Den medicinska definitionen tar hänsyn till de kroppsliga och 
mentala reaktioner som sker vid påfrestning. De kroppsliga reaktionerna som uppstår går rent 
objektivt att kontrollera, så som höjt blodtryck och ökad insändning av stresshormon, kortisol. 
Dock är dessa reaktioner helt ändamålsenliga, enligt Bremberg (SOU 2006:77), det är först 
när påfrestningarna har hög intensitet och är långvariga som skada kan ske. Den medicinska 
definitionen har uteslutande fokus på konsekvenser av påfrestningar, individens egna 
upplevelser är underordnade de kroppsliga. Det innebär att en person kan vara utsatt för stress 
enligt den medicinska definitionen utan att egentligen vara medveten om det (Bremberg, 
2006). 
 
Att klättra på en bergsvägg är för många människor någon utmanande och roligt. Dock tar 
inte den medicinska definitionen någon hänsyn till din upplevelse av det du företar dig. När 
du klättrar på bergsväggen krävs det att du är mentalt fokuserad vilket leder till att dina 
muskler spänns och blodtrycket ökar (Bremberg, SOU 2006:77). Samme författare förklarar 
skillnaden mellan de olika definitionerna enligt följande: Den medicinska definitionen säger 
att det är stressen som gjorde att du klarade av uppgiften. Den psykologiska definitionen 
däremot säger att det inte föreligger någon stress om klättraren upplever sig klara av 
uppgiften, att hålla sig kvar på bergsväggen. Den vardagliga definitionen menar att om det 
inte medför obehag att klättra på väggen så är det inte stress inblandat.  
 
Rapportens definition 
Det uppstår ett problem i definitionen av begreppet stress eftersom att många människor har 
sin egen blid och dito definition. I denna undersökning kommer jag att använda mig av 
begreppet stress utifrån den vardagliga, psykologiska och den medicinska definitionen. Dock 
kommer fokus att vara riktad mot den skadliga stressen, trots att den medicinska definitionen 
inte gör någon skillnad på positiv och negativ stress. Den vardagliga definitionen tar hänsyn 
till indikatorer på stress som huvudvärk, nedstämdhet, tidsbrist etc. och den psykologiska 
definitionen ser stress som det tillstånd som infinner sig när kraven enligt individen är för 
höga. Styrkan hos den medicinska definitionen ligger i att de tittar på kroppsliga 
konsekvenser av stressen, såsom depression och muskelvärk. I rapporten kommer indikatorer 
på stress och upplevelsen av att kraven som ställs på individen är för stora tolkas in i 
stressbegreppet. Rapporten kommer således att använda sig av upplevelsen, känslor och 
faktiska konsekvenser av stress innefattade i begreppet stress.   
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Påfrestningar 

Du vet nu vad som händer när vi utsätts för stress, men vilka yttre faktorer framkallar stress? 
Selye anses vara stressforskningens fader, det var han som först myntade begreppet stress 
(Internet 2). Selye gjorde djurexperiment där han utsatte de små djuren för stor belastning, 
som följd av belastningen kunde han se att djuren blev sjuka och i vissa fall avled. Stress är på 
inget sätt ett nytt fenomen, hävdar Alfvén (2006), det är vad som framkallar stress som har 
förändrats. Samme författare beskriver hur stress har sett ut genom historien. På stenåldern 
var folket stressade av kölden, mörkret att inte ha tillräckligt med mat och självklart sina 
fiender. Under det 30-åriga kriget begav sig mannen ut i krig och lämnade kvinnan kvar på 
gården som skulle sköta hushåll och även jordbruk vilket ledde till stress. Under 1800-talet 
dog vart tredje barn på grund av sjukdom eller undernäring, detta stressade självklart 
familjerna. Men idag har vi inte samma problembild, vi har inte problem med kyla, mörker, 
krig och barnadödlighet, men stressen finns fortfarande bland oss.  
 
Dagens människa blir stressad av helt andra saker. Alfvén (2006) tar upp följande som 
exempel på vad som orsakar stress i dagens samhälle: valsituationer, att tiden inte räcker till, 
prestationskrav, konkurrens, ensamhet, oro för separation och konflikter och av tankar på 
döden. Ellneby (1999) menar att den värsta stressen en människa kan utsättas för är när den 
kränks, förlorar sammanhang eller utsätts för vanmakt medan den vanligaste stressen handlar 
om tidsbrist och oförmåga att påverka sin situation. Långa arbetsdagar och läxläsning sent på 
kvällen kan även de vara bidragande orsaker till stress. Detta är något som vuxna såväl som 
barn och ungdomar upplever, dock kan barn och ungdomar utsättas för andra faktorer som 
framkallar stress. 
 
Vad som gör barn stressade varierar med barnets ålder. Ett litet barn kan uppleva stress i 
förskolan där det är för många vuxenrelationer, det är mycket olika personal, vikarier, barn 
och föräldrar (Ellneby, 1999). De nya relationer som barnet ställs inför kan enligt Ellneby 
leda till att barnet slutar knyta an till människor, barnet har lärt sig att människor är utbytbara. 
Studier med råttor har visat att råttor som trängs ihop på ett litet utrymme löper större risk att 
utveckla ett aggressivt beteende (Ellneby, 1999). Samma tendenser kan ses hos människor, 
där det är lugnare i små grupper. Ett annat synsätt har Bronsberg (2004) som menar att 
människor som aldrig får vara ensamma utan städigt är omgiven av folk löper risk för att 
utsättas för negativ stress på grund av detta. Hon menar att människan behöver egen tid och 
ensamhet.  
 
Understimulering är en annan faktor i barns liv som leder till stress. Detta ska på inget sätt 
tolkas som att barn inte får ha långtråkigt, tvärt om så kan för mycket planering leda till att 
barnets kreativitet hämmas. Understimulering betecknar en känsla av meningslöshet och 
tristess, detta kan enligt Malmström (2003) leda till stress. Ellneby (1999) beskriver att de fall 
då hjärnan blir understimulerad lägger den till viss del av, att tänka och handla meningsfullt, 
koncentrera sig eller att finna en känslomässig balans kan vara svårt.   
 
Motsatsen till understimulering är överstimulering och inte heller det är bra. Detta är något 
som blivit mer problematiskt på senare år. De människor som har fulltecknade almanackor 
löper större risk för stress, de saknar tid för att bara vara. För barn ska det efter skoltid ridas, 
spela fotboll, cello, dansas osv. Ellneby beskriver det vanliga i att barnen ska förverkliga 
förälderns dröm. Pappan ville gärna spela hockey som grabb men kunde inte, då får pappan en 
chans att förverkliga sin dröm genom att sonen eller dottern ska spela. Det många vuxna 
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glömmer är att barnen behöver tid för att bara vara, tid för att leka, tid tillsammans med 
familj. Dessutom ska tid finnas för kompisar, syskon och övriga släktingar. Och glöm inte 
skolarbetet, bara för att skoldagen är slut innebär det inte att skolarbetet är slut. 
Överstimuleringen kan leda till en känsla av otillräcklighet och att skuldkänslor väcks på 
grund av detta vilket i sig kan leda till stress, enligt Bronsberg (2004).  
 
Andra faktorer i barns liv som leder till stress kan vara att föräldrarna skiljs (Ellneby, 1999). 
Skilsmässa är mycket vanligt förekommande i Sverige idag. Under de senaste 20 åren har 
ungefär 13 000 äktenskap årligen slutat i skilsmässa (Internet 3). Många barn upplever en 
stress för att föräldrarna eventuellt ska skilja sig (Ellneby, 1999). Barnen är ofta de som 
drabbas väldigt hårt, de upplever en maktlöshet och kan inte påverka att familjen splittras, 
vilket väcker känslor som skuld, sorg, tomhet, enligt Ellneby. Vanligt förekommande är att 
barnet tar avstånd från den förälder som barnet inte bor hos, detta betyder inte att kärleken 
inte finns till den andra föräldern för innerst inne drömmer barnet oftast om en återförening 
(Ellneby, 1999). Skolbarn kan få problem i skolan på så vis att de får svårt att koncentrera sig 
och får svårt att följa med i undervisningen. Det tar ungefär två år att reparera sig menar 
Ellneby. Hon lägger även till att hur bra det går är det föräldrarna som avgör, hur de löser 
konflikter men även hur de faktiskt mår. Lärarens roll i en skilsmässa kan vara viktig enligt 
Ellneby, förutsatt att läraren har god kännedom om vad skilsmässan innebär för barnet.  
 
 
Positiv stress 

Förr sattes enligt, Perski (1999) ett likhetstecken mellan stress och krav såsom långa 
arbetsdagar, tunga lyft, buller eller stor psykisk stress. På senare tid har det konstaterats att 
människor mår bra trots att de utsätts för krav, detta har fått namnet positiv stress. I den 
vardagliga debatten hörs även uttryck som positiv stress, det är den stressen som ungdomar 
ofta kallar för press, vilket är en stress som uppfattas vara värdefull (SOU 2006:77). Den 
positiva stressen är stimulerande och ökar utsöndring av adrenalin, bergsklättraren i tidigare 
exempel utsattes för positiv stress (Ellneby, 1999). Hon menar även att det krävs en balans 
mellan krav och förmåga, uppgiften ska utmana men personen ska se det på ett positivt sätt.  
 
Enligt den psykologiska definitionen handlar det endast om individens egen uppfattning om 
vilka möjligheter den har att lyckas, så det är ingen utomstående som kan avgöra det. Om 
barnet istället får kontroll och inflytande kan de höga krav som ställs upplevas som 
stimulerande, vilket ökar arbetsglädjen. Kontrollens betydelse har visats i studier med 
laborationsråttor där dessa utsattes för el-stötar som kom oförutsägbart och oregelbundet 
vilket föranledde att råttorna fick fatala blödningar i magsäcken (Perski, 1999). De råttor som 
varnades innan el-stöten eller de som fick möjlighet till att stänga av strömmen med hjälp av 
ett hjul fick inte lika omfattande skador (Perski, 1999). Kontentan var att om råttorna kunde 
påverka sin situation, om de hade kontroll, så blev skadorna mindre än om de inte hade 
kontroll. Den negativa stressen beskrivs som en överdriven och/eller långvarig anspänning, 
överskott av kravupplevelser, ”måsten”, osäkerhet, oro, nervositet och mentalanspänning.  
 
Ett emotionellt stöd ökar också skyddet mot negativ stress, menar Ellneby. Stresspåverkan 
hjälper oss att utnyttja en större del av hjärnans optimala funktion, detta sker inte av sig självt 
utan stresspåverkan är ett måste. Stressbelastningen är även viktig för minnesfunktionen och 
faktum är att den förbättras under kortvarig stress (Jonsdottir & Ellbin, 2007). 
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Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör. Så hur hanterar de vuxna egentligen 
stress? Ellneby menar att vuxna ständigt har en omedveten balans mellan egna behov och den 
press vi har att göra saker för andra. Blir dock pressen för stor leder den till stress, och tvärt 
om, finns ingen press blir tillvaron monoton vilket också leder till stress. Slutsatsen är att vi 
måste uppleva lugn och utmaningar för att må bra, det måste finnas tid för att återhämta sig 
efter en stressig tid (Ellneby, 1999). För att minska risken för den negativa stressen krävs 
förutsägbarhet, kontroll och feedback menar Perski (1999). 
 
I undervisningssammanhang är den enligt Vygotskij viktigt att anpassa stoffet så att nivån blir 
något högre än den nivå som individen var på. Detta menar Vygotskij är viktigt för att 
individerna måste ”anstränga sig litet” (Imsen, 2000). Det stämmer väl överens med den 
positiva stressen, vi måste utsätta oss för högre krav än vad vi egentligen tror att vi mäktar 
med för att vi ska utvecklas.  
 
 
Värdering 

När vi utsätts för stress kan vi agera på tre olika sätt: kamp, flykt eller att spela död (Perski, 
1999). Vilket alternativ vi väljer handlar om hur vi uppfattar farans natur, faran är det samma 
som påfrestningen. Det har ingen betydelse om faran är av fysisk eller psykisk karaktär.  
 
Upplever vi att hotet kan undanröjas går vi till attack, vi går till kamp, kroppen frigör energi 
och musklerna från midjan och uppåt aktiveras. Ansiktet, nacken och bröstkorgen spänns 
maximalt, glukos och fria fettsyror frigörs för ökad energiproduktion i musklerna (Perski, 
1999). Syresättningen ökar då andningen blir snabbare och blodcirkulationen ökar dramatiskt. 
För att minska en blödning ökar blodets levringsförmåga. Matspjälkningen och 
reproduktionen får stå tillbaka när kroppen går till kamp, de har ingen funktion i kamp på liv 
och död.  Om upplevelsen är att hotet inte går att undanröja startar flyktprogrammet. Vilket 
innebär att kroppen reagerar ungefär på samma sätt som vid attack, skillnaden är att de 
muskler som aktiveras är de från midjan och ner (Perski, 1999). Om hotet upplevs som allt för 
stort, är man chanslös och reaktionen blir att spela död, man låtsas att man inte finns (Perski, 
1999). 

 

Stressituation    Stressreaktion 

Höga krav    Kamp 

 Låg kontroll 

 Bristande socialt stöd    Flykt 

 Ensamhet 

 Dålig passform     Spela död 
 ”Individ-miljö” 
 

Figur 2. Stressreaktioner   Källa: Perski(1999), s 260 
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Stressreaktion 

Upplevelsen av de tre olika stressreaktionerna varierar mycket, för flykt och kamp är de 
snarlika men dessa skiljer sig mycket från att spela död. Flykt och kamp leder till rastlöshet, 
hyperaktivitet eller stort behov av stimulantia som nikotin (Perski, 1999). Vanliga känslor är 
ilska, rädsla, irritation, aggressivitet men även fientlighet. Att spela död resulterar ofta i 
trötthet, svimningskänsla, yrsel, muskelsvaghet och symtom från magen och tarmarna (Perski, 
1999). Behovet av lugnande medel så som sprit och mat ökar, lika så sömnbehovet och den 
sociala isoleringen ökar även den. Känslor som yttrar sig är trötthetskänslor, ledsenhet, 
nedstämdhet, sorg och depression (Perski, 1999). Att spela död påverkar även vagusnerven 
som har till uppgift att ansvara för anskaffning och lagring av resurser som fett och socker vid 
långvariga stillstånd. Detta för att kroppen ska vara väl förberedd när faran ska mötas. Detta 
kan märkas i form av att vikten och midjemåttet ökar men även genom att sockertoleransen 
minskar och blodtrycket ökar. Det fysiologiska systemet är inte i balans vilket minskar 
möjligheternas till anpassning vilket i förlängningen betyder att personen blir försvarslös inför 
nya hot.  
 
 
Konsekvenser av stress 

Symtom syftar till den subjektiva upplevelsen en individ får av ett sjukdomstillstånd, detta att 
jämföra med sjukdomstecken vilka är psykiska och fysiska och kan dokumenteras av läkare 
(Internet 4). 
 
Psykosomatiska symtom  
Symptom av stress kallas för psykosomatiska, vilket är ett kroppsligt symtom på en psykisk 
åkomma. Kliniska studier visar att symtomen är väldigt varierande. Vanligtvis företräder 
symtomen vanliga allmänsymtom som aptitnedsättning, trötthet, illamående och yrsel, ofta är 
symtomen sammankopplade till smärta (Alfvén, 2006). Det är även vanligt, enligt Alfvén, att 
symtomen ger misstanke om hjärt- och lungsjukdom då patienten upplever tryck över bröstet, 
hjärtklappning och svårighet att få luft. Andra sjukdomstillstånd är förstoppning, diarré, 
sväljningssvårigheter samt besvär vid vattenkastning. Samme författare menar ändå att 
huvudvärken är det vanligaste symtomet bland äldre skolbarn, då 70 % upplever detta 
symtom.  
 
Med åldern hos barnet förändras deras smärtor, i lägre åldrar är smärtan i stor utsträckning 
lokaliserad till magen och benen medan tonåringar upplever huvudvärk och bröstsmärtor då i 
huvudsak i vänster del av bröstkorgen (Alfvén, 2006). Författaren beskriver att den 
psykosomatiska huvudvärken uppkommer vid anspänning i skolarbetet, konflikter men även 
vid mer allmän stress. Smärtan är molande och kan upplevas som krampaktig lokaliseringen 
är tinningar, muskelfästen i nacken men även mitt uppe på hjässan men även i pannan ovanför 
ögonen (Alfvén, 2006).  
 
Stressens uppgift enligt den medicinska definitionen är att aktivera musklerna för att öka 
kroppens möjligheter att klara av svåra uppgifter. Denna aktivering kallas för muskelstress, 
vilket författaren använder som ett begrepp på reaktioner i muskler vid stress. Vid en 
påfrestande stressbelastning är detta ett mycket vanligt psykosomatiskt symtom vilket märks 
genom spänning, trötthet och smärta (Alfvén, 2006).  
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Kognitiva funktioner  
Människans kognitiva funktioner fungerar också de sämre vid stress vilket Jonsdottir och 
Ellbin (2/2007) visar i sin artikel. De beskriver utmattningssyndrom som en diagnos med 
kriterier som ska ersätta det mer ospecifika uttrycket utbränd. För att diagnostiseras med 
utmattningssyndrom krävs att fyra av de sex kriterier som finns är uppfyllda och ett av 
kriterierna är koncentrationssvårigheter och minnesstörning. Kliniska iakttagelser visar att 
stresspåverkan under en lång period leder till nedsatt kognitiv- och minnesfunktion. 
Författarna skriver att det är en signifikant nedsatt förmåga bland kvinnor, de visar även 
tecken på att det icke-verbala minnet och uppmärksamhet kopplat till syn och hörseln även de 
är nedsatta. En studie som presenteras av Gunilla Stark i Medicinsk Vetenskap (2/2006) visar 
på att stresshormonet, kortisol, påverkar bullerkänslighet. När kroppen utsätts för 
stresspåverkan frigörs kortisol i blodet. En hög halt av kortisol under kort tid har visat att det 
ökar skyddet för starka ljud men om den höga halten kortisol finns i blodet under en längre tid 
medför detta en överkänslighet mot starka ljud (Stark, 2006). Det är sedan tidigare känt att 
kognitiva processer påverkas av sjukdomstillstånd som depression och kronsikt 
trötthetssyndrom skriver Jonsdottir & Ellbin (2/2007). 
 

 

Skolan och stress 

Skolans uppgift 

Den svenska skolan har till uppgift att förmedla kunskap och att uppfostra barn och 
ungdomar. Kunskapen ska vara allmänkunskap och skolan ska ha nyttoperspektivet framför 
sig, det vill säga att den kunskap som förmedlas ska vara till nytta för eleverna i hemmet och i 
samhällslivet (Imsen, 2000). Under rubriken Skolans uppdrag står att läsa ”Skolan skall 
präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (Lpo 94), detta innebär att skolan 
ska se till den enskilda individens förutsättningar, möjligheter, behov och önskemål. Under 
samma rubrik finner jag att läsa: ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv 
diskussion i den skilda skolan om kunskapsbegreppen, om vad som är viktig kunskap idag och 
i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker”.  Om våra elever ska kunna leva i ett 
stresspräglat samhälle måste de ha kunskap och redskap för att hantera stressen. Läroplanen 
säger att eleverna ska få kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, 
vilket stresshantering är. 
 

 

Skolan som påfrestning  

Skolan är barnens arbete, dock har de inte valt arbetet själv utan valet är gjort av vuxna. Inte 
heller arbetssätten får barnen välja, där har återigen vuxna bestämt. Många skolbarn är utsatta 
för ständig stress. Skoldagen är fylld av händelser, schemat består av många ämnen samma 
dag, elever slits mellan teman och klassrum, somliga elever hinner inte börja innan det är dags 
för att sluta. Skolans traditionella metoder stressar många barn menar Ellneby, hon menar att 
hetsen mellan de olika ämnena och klassrummen inte leder till något avslut i arbetet och detta 
kan leda till stress. Detta bekräftar BRIS (2008) som skriver att barn och ungdomar som 
kontaktar dem ser skolans krav och situationen i skolan som grundproblemet. I skolverkets 
rapport (2006) sammanställer de att orsakerna till stress bland elever i årskurs 7 till 9 rör sig 
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om tidsbrist, stökiga miljöer och höga krav och förväntningar. I en enkätundersökning fick 
eleverna ta ställning till vad som framkallar stress de fick alternativen: läxor, prov, lite tid 
mellan lektionerna, egna krav och förväntningar gällande skolarbetet, krav och förväntningar 
från föräldrar samt fritidsintressen. Läxor och egna krav är de kategorier som fått flest svar, 
många elever upplever dessa som stressande dagligen. Fritidsintressen upplever en majoritet 
som något positivt, 51 % uppger att de aldrig förknippar fritidsintressena med stress. Flickor 
upplever att läxor, egna krav, prov och betyg stressar mer än vad pojkar i samma ålder gör. 
Dahlkwist (2004) menar att lärare kan bidraga till elevernas pressade situation på så vis att 
samordningen mellan lärare är i många fall bristfällig vilket leder till att arbetsbelastningen 
för eleverna blir ojämn. 
 
 

 
Figur 3. Dimensionen av krav korsat med kontroll Källa: Perski (1999) s. 258 
 
Figur 3 ovan visar vad som händer om dimensionen av krav korsas med dimensionen av 
kontroll, detta visade Karasek och Theorell (Perski, 1999). Utgångspunkten de hade vid denna 
studie var att individen alltid strävar efter anpassning till yttre och inre behov. I en 
livssituation där livet är okomplicerat och rutinmässigt är anpassningen enkel, tack vare att 
förändringarna är förutsägbara. I en mer komplicerad livssituation som är mer instabil, är 
anpassningen svårare på grund av att förväntningar är oförutsägbara, det finns många som 
upplever dagens samhälle på detta sätt (Perski, 1999). Detta leder i sin tur till att behovet av 
information, kontroll och feedback på de egna ansträngningarna ökar. Om man kopplar höga 
krav till en miljö som karaktäriseras av oförutsägbarhet, där kontrollen är obefintlig och 
feedbacken är minimal finns en uppenbar risk för att hamna i fältet SPÄND. Vilket innebär att 
du aldrig känner dig avslappnad, det finns ingen chans för dig att slappna av, att bryta 
anspänningen för att återhämta energi till kroppen. Dessa situationer betraktas ofta som 
hotfulla, vilket innebär att det finns tre alternativ för att undanröja hotet: kamp, flykt och att 
spela död. Oftast sker det i den ordningen också. Misslyckas undanröjningen finns risken för 
att hamna i ett permanent psykiskt tillstånd som leder till ångest och fientlighet vid kamp/flykt 
och uppgivenhet och depression vid att spela död. Om detta pågår en längre tid finns ökad risk 
för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom (Perski, 1999). 
 

Låga krav och 
beslutsutrymmet stort  

Låga krav och 
beslutsutrymmet litet  

 

Höga krav och 
beslutsutrymmet litet  

 

Höga krav och 
beslutsutrymmet stort  

AKTIV SPÄND 

AVSPÄND PASSIV 
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Stress i skolan  

Stressen i skolan undersöks och dokumenteras av många instanser i samhället, jag har valt att 
redovisa skolverkets, SCB:s och HBSC:s resultat. I deras undersökningar har Skolverket 
frågat om stress direkt och SCB och HBSC har gjort det indirekt genom att studera hälsan och 
tecken på stress.  
 

Skolverket genomför årligen undersökningar i landet med syftet att granska och redovisa hur 
den svenska skolan fungerar. Årligen genomförs en undersökning som fått titeln Attityder till 
skolan, där ett avsnitt behandlar stress bland eleverna. Undersökningen har riktat sig till elever 
i årskurs 4 till 9 samt gymnasieskolan. De lägre åldrarna, år 4 till 6, har fått svara på en enkät 
under en lektionstimme medan de äldre fått deltaga i en telefonintervju. Urvalet mellan de två 
datainsamlingarna har sett olika ut, enkätundersökningen riktade sig till hela klasser på 160 
utvalda skolor i Sverige medan telefonintervjuerna genomfördes med slumpmässigt utvalda 
elever till antalet 2600 stycken.  
 
I Attityder till skolan (Skolverket, 2006) konstateras att en majoritet av eleverna i årskurs 4 till 
6 sällan eller aldrig är stressade, dock uppger ungefär 14 procent att de känner sig stressade. I 
samma ålderskategori uppger 80 procent att kraven från föräldrar och lärare är lagom medan, 
något lägre, 60 procent anser att de egna kraven är rimliga. Det är främst flickor som anser att 
kraven är för höga. Stress och höga krav är korrelerat. I årskurs 7 till 9 är det drygt 20 procent 
som alltid eller oftast känner sig stressade i skolan, i gymnasieskolan är det utökat till 30 
procent. Även i högre åldrar ser skolverket att tjejer är mer stressade än pojkar. Generellt sett 
har andelen elever som alltid eller oftast känner sig stressade i skolan minskat i årskurs 7 till 9 
dock är det fortfarande 14 procent som upplever att kraven är för höga. Rapporten konstaterar 
även att stressen ökar med åldern och framför allt bland tjejer, de som aldrig upplevt sig 
stressade är ungefär 20 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna.                                             
 
Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort undersökningar angående levnadsförhållanden hos 
unga i åldrarna 16 - 24 år från 1980-talet. Hela undersökningen vänder sig till män och 
kvinnor i åldrarna 16 till 84 år, informationen hämtas genom besöksintervjuer med ett 
slumpmässigt urval av 12 000 till 13 000 deltagare, detta sker under en tvåårsperiod. 
Resultatet av detta visar att ängslan, oro och ångest har ökat bland kvinnorna från 9 procent 
1989 till 30 procent 2005 (Internet 5). Under en lång tid, från 1980 till 2005, har en ökning av 
personer som lider av oro och nedstämdhet, sömnsvårigheter och trötthet, anspänning och 
värk, kunnat påvisas (Internet 5). 
 
Under åren 1985, 1993, 1997 och 2001 har HBSC (Health Behavior in School-aged Children) 
gjort omfattande undersökningar i Sverige i samarbete med WHO. Undersökningen har 
årligen riktat sig till 3000-4000 elever i åldrarna 13 - 15 år vilka haft till uppgift att fylla i ett 
frågeformulär om hälsa, sociala relationer, skolmiljö och levnadsvanor (SOU 2006:77). Från 
det första året till 2001 har elever som upplever nedstämdhet, dåligt humör och nervositet mer 
än en gång i veckan fördubblats, visar studien. Även sömnbesvären bland 15-åringarna har 
ökat, det är fler år 2001 som har svårt att somna mer än en gång i veckan. I samma ålder har 
även huvudvärken och magont fördubblats hos dem som upplever detta mer än en gång i 
veckan, enligt samma studie. 
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Det finns här en skillnad mellan de olika studierna Skolverket menar i sin rapport att stressen 
bland unga har minskat i årskurserna 7 till 9 medan SCB och HBSC ser en tydlig ökning. Det 
ska här återigen poängteras att skolverket frågar direkt om stress och SCB och HBSC 
undersöker olika faktorer som kan försämra hälsan, de undersöker således vad som kan vara 
tecken på stress. 
 

 

Könsskillnader 

Studierna som presenteras ovan indikerar att tjejer upplever sig mer stressade än vad killarna 
gör. För ungefär 30 år sedan inleddes studier där könsskillnader i stressupplevelser låg i 
fokus. I dessa jämförelser visade det sig att skillnaderna var stora. Den första studien som 
genomfördes innefattade 13-åriga flickor och pojkar och syftet var att studera deras 
adrenalinutsöndring vid en aktiv och en passiv period (Frankenhaeuser, 1993). Den aktiva 
delen bestod av ett räkneprov och den passiva delen av en film som respondenterna varken 
tyckte var särskilt spännande eller tråkig. Adrenalinnivån under filmvisningen var hos tjejerna 
och killarna på en jämn nivå, det fanns inte heller någon skillnad mellan könen. Under 
räkneprovet ökade killarnas adrenalinnivå markant medan tjejernas ökade väldigt lite 
(Frankenhaeuser, 1993). Studien visar också att ökningen av adrenalin hos pojkarna är 
korrelerat med deras prestation, något som inte kunde ses hos tjejerna, detta var den första 
studien med att påvisa detta.  
 
För att studera könsskillnader under en mer långvarig stress studerades flickor och pojkar i 
Finland när de skulle göra ett prov för studentexamen under sex timmar. Denna psykiska 
press ökade tjejernas såväl som killarnas adrenalinnivå, det anmärkningsvärda i resultatet låg i 
deras upplevelse av provet. Frankenhaeuser skriver att killarna kände sig belåtna och lyckade 
medan tjejerna upplevde missnöje, otillräcklighet och känsla av att vara misslyckad. De 
känslor som tjejerna upplevde var inte direkt kopplade till hur det faktiskt gick på provet utan 
även de duktigaste tjejerna upplevde dessa känslor (Frankenhaeuser, 1993). Samme författare 
menar att den bristande tilltron till sig själv är långt lägre hos flickor än hos pojkar.  
 

 

Tecken på stress i skolan 

Tecken på stress innefattar de symtom som stress ger, både fysiska och psykiska och de 
känslor som stress kan uppbringa. Det finns många olika sådana tecken och många av dem 
yttrar sig väl i skolsammanhang. Malmström (2003) beskriver psykiska tecken, som går att 
upptäcka i skolan, som trötthet, försämrad uthållighet, ingen ork att läsa och lyssna, 
minnesstörningar, inlärningsbesvär och koncentrationssvårigheter. Rent känslomässigt så 
märks det genom dåligt humör, rastlöshet och blödighet, enligt samme författare. Han tar även 
upp andra tecken som sömnsvårigheter, försämrat självförtroende och att personen gör 
felbedömningar och menar att detta är tecken på stress. Strandell (1998) anser att psykisk 
ohälsa leder till att eleverna fungerar dåligt i skolan, utbildningsinsatserna blir mer eller 
mindre bortkastade.  
 
Tecken på långvarig stressbelastning kan vara depression hos individen. Enligt Perski (1999) 
riskerar barn och ungdomar som reagerar på stress genom att spela död att hamna i 



 

 
18 

- En stressig skola -  

depressionstillstånd. Det finns många orsaker till depression men stress kan alltså vara en 
orsak, det är därför viktigt för lärare att få insikt i vad som kan hända hos individen om denne 
utsätts för långvarig stress. Depression kan dels ses som ett känslomässigt tillstånd och 
benämns då som ett symtom, dels kan depressionen täcka flera symtom samtidigt och blir ett 
syndrom (von Knorring, 1991). Här tolkas depressionen som ett symtom på stress.  
 
I skolarbetet finns flera indikationer på att elever är deprimerade, vilket kan vara en följd av 
stress. Personal märker detta genom att eleven tappar intresse och engagemang, de gör inte 
läxorna, deltar inte i grupparbeten och tenderar att inte bli färdiga i tid. Deras handstil kan 
försämras och Engström (1991) menar att eleverna tenderar att börja skriva mindre, som ett 
resultat av att inte vilja synas, att eleven börjar kladda anser samme författare är en indikator 
på depression. Engström framhåller även att detta endast kan tolkas som 
depressionsindikatorer om kraftiga förändringar sker hos eleven. Elever som drabbas av 
depressioner har ofta en låg motivationsgrad och tänker ofta i banorna ”det går inte”, ”det här 
klarar aldrig jag”, ”jag duger inte” och ”jag kommer aldrig…” (Engström, 1991). Orsaker till 
detta kan vara att eleven har brist på psykisk energi menar Engström. En annan indikator på 
depression är trötthetssymtomet, då eleven snabbt blir uttröttat och apatiskt, resultaten sjunker 
och betygen lika så, som en konsekvens av symtomet.   Koncentrationssvårigheter leder även 
det till försämrade prestationer i skolan, att en elev har dessa svårigheter kan upptäckas 
genom att eleven ofta är frustrerad, ger snabbt upp, lätt irriterat och att de inte är mottagliga 
för hjälp. 48 procent av deprimerade elever har skolsvårigheter, menar Engström.  
 
Hur elevens beteende förändras beror på elevens grundpersonlighet, men generellt blir eleven 
nedstämd och orkar inte med kontakter vilket kan leda till att eleven drar sig undan på raster 
till exempel, enligt Engström (1991). Regression och agitation, det första syftar till att eleven 
går tillbaka i utvecklingen och det senare är ett missnöjesbeteende där eleven upplever att det 
är fel på allt och alla och kan även projicera problem på andra (Engström, 1991). Andra 
tecken kan vara ett antisocialt beteende, som skolk, aggressivitet, lögner, snatteri och stölder 
eller annan kriminalitet menar samme författare. Dock poängterar han att man inte ska tolka 
detta som depression i alla enskilda fall, utan måste se till en helhet av eleven, men att det kan 
vara ett uttryck för depression, som kan vara en följd av stressbelastning.  
 
Kognitiva indikatorer på depression hos elever berör tänkandet hos eleven. Dessa elever har 
mer negativa tankar om omvärlden men framför allt om sig själv. De anser sig själva vara 
otillräckliga och att deras förmågor är oacceptabla, eleven upplever att den inte kan uppfylla 
skolans och föräldrarnas förväntningar, menar Engström. Han poängterar att eleverna känner 
en hopplöshet och att de inte kan finna någon lösning eller finna hopp inför framtiden.  
 
Det finns även affektiva indikatorer på depression, det märks genom sänkt grundstämning och 
irritabilitet (Engström, 1991). Här understryker Engström att många tonåringar är irriterade 
och att detta är normalt. Det är när irritabiliteten blir bestående och avvikande från det 
normala hos eleven som det kan röra sig om depression. Ett viktigt tecken på detta är om 
eleven inte livas upp av sådant som andra elever tycker är roligt. Om en elev utsätts för detta 
under en lång tid kan det leda till anhedoni som innebär att eleven inte kan känna lust 
överhuvudtaget, allt känns ointressant och eleven är uttråkad av allt, även det som tidigare 
kunde förgylla och liva upp tillvaron (Engström, 1991). En annan affektiv indikator är att 
eleven känner skuld för sådant som de inte bör känna skuld för, de kan ha dålig självkänsla 
och gör en ständig nedvärdering av sig själva. 
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Fysiska indikatorer hos eleven är vanliga då denne ofta söker hjälp för fysiska eller 
psykosomatiska symtom. Trötthet är en indikator, och då inte trötthet som grundar sig på 
dålig sömn utan snarare en mental trötthet som kommer från energiförlusten (Engström, 
1991). Aptitstörning som leder till antingen att eleven inte äter eller att eleven äter för att 
trösta sig själv, så kallad tröstätning. En viktskillnad kan således observeras åt båda håll, 
antingen går eleven ner eller upp i vikt. Sömnstörningar är mycket vanliga och då handlar det 
om insomningssvårigheter, Engström menar att det är ovanligt att elever söker hjälp för detta 
men att deras föräldrar gör det. Den annan fysisk indikator på depression är psykomotorisk 
hämning, vilket innebär en förändring hos eleven i klassrummet så till vida att denne börjar 
tala tyst och väldigt långsamt, röstkvaliteten kan förändras på så vis att rösten blir monoton 
och livlös. På idrottslektionerna kan detta märkas genom att eleven blir långsam i sina rörelser 
vilket leder till svårigheter i exempelvis fångandet av bollar, de kan även ha svårt att hänga 
med i spelet (Engström, 1991).  
 

 

Exempel på förebyggande åtgärder 

För att kunna främja den psykiska folkhälsan genom barn och ungdomar krävs att skolan ger 
de basala förutsättningarna som trivsel i skolan, att de kan växa i självkänsla i skolmiljön och 
att de inte behöver uppleva mobbning och utstötthet de ska inte heller behöva uppleva 
misslyckanden (Strandell, 1998). Samme författare menar även att dåliga relationer till 
kamrater och lärare är tunga riskfaktorer för senare psykisk ohälsa och sociala problem. Hon 
belyser vikten av att skolans arbetsklimat och professionella kompetens spelar roll för hur det 
kommer att gå för barn och ungdomar på sikt. Sannolikt går det inte att förebygga psykisk 
ohälsa, såsom stress, utan att den svenska skolan fungerar som en trygg och stimulerande 
arbetsplats (Strandell, 1998). Bremberg (2004) skriver att stress kan förhindras genom goda 
sociala nätverk och elevens egen copingstrategi som syftar till elevens förmåga att hantera 
problems om uppstår, i detta fall stress. Samme författare menar att främja kamratrelationer 
också har en förebyggande effekt av stress. Detta är vanligtvis vad skolor arbetar med, men 
syftet med arbetet är oftast inte att förebygga stress. 
 
Malmström (2003) menar att det är långt mer värdefullt att låta alla positiva tecken, på att 
stress inte förekommer, bli synliga än att vänta på att negativa tecken på stress ska göra 
detsamma. Det är alltså mer värdefullt att söka indikatorer på att stress inte förekommer än att 
försöka bevisa att de finns. Samme författare verbaliserar en rad psykiska och fysiska tecken 
på att stress inte förekommer. De psykiska handlar om att ha lätt för att lära nytt, gott minne, 
koncentrerad, alert, hanterar motgångar och annat strul, blir inte lätt arg och irriterad, sunt 
självförtroende och känslomässigstabilitet. De fysiska han radar upp är energisk känsla i 
kroppen, avspänd och reaktionssnabb muskulatur, kontrollerad andning och varma händer och 
fötter.  
 
Det finns egentligen inga organiserade försök för att få bukt med stressproblemen i samhället, 
detta trots att stressrelaterade skador skördar fler offer än bil- och cykelolyckor eller sexuellt 
överförbara sjukdomar tillsammans (Perski, 1999). Psykologen Setterlind menade enligt 
Perski att stressrelaterade sjukdomar kunde förebyggas redan på mellanstadiet om eleverna 
fick lära sig metoder för detta. De försök som gjorts har varit inriktade på individ i en 
organisation eller på den enskilde individen. Litteraturen kring detta är omfattande, i vilken 
trender klargörs och många aktiviteter kring stresshantering presenteras. I vissa länder har det 
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byggts upp till industrier enligt Perski. Dock saknas systematiskutvärdering av arbetet eller så 
är utvärderingen ej vetenskapligt förankrad vilket medför att effekterna inte kan konstateras. 
Grundarna är oftast med själva i försöken eller så är försökspersonerna speciellt utvalda och 
kontrollgrupper saknas. Den långsiktiga effekten har inte utvärderats och det går inte att 
urskilja de viktigaste instrumenten vid förebyggande stressarbete. Det finns mycket kvar att 
göra inom detta område och forskningen behövs (Perski, 1999). 
 
Det krävs träning för att anpassas till olika livssituationer. Ellneby jämför stresshantering med 
en idrottsgren, exempelvis höjdhopp, i början klarar man inte av att hoppa så högt med efter 
hård träning går det att höja ribban successivt, man blir bättre. På samma sätt fungerar 
stresshantering, det gäller att höja sin toleransnivå för den psykiska stressen som krävande 
arbete innebär. Precis som idrottare måste vila för att få energi måste den som utsätts för 
stress hämta energi. Doctare skriver att vår hjärna tål mycket men inte oändligt mycket, därför 
måste vi göra någonting åt stressen genom att finna ett eget lugn. Hans Selyer menar att 
energireserven kan variera mellan människor, vissa har en hög energinivå de klarar av att göra 
1000 olika saker utöver arbetet medan andra har en låg nivå och tycker att arbetet är fullt 
tillräckligt. Det inte bara energinivån som varierar, kraften att stå emot påfrestningar varierar 
också kraftigt. Den gemensamma nämnaren för alla människor är att energireserven kan ta 
slut, och då är det slut. Ellneby (1999, s. 35) skriver: 
 

Det går inte att få bilen att gå genom att lova den bensin längre fram. Det går 
inte heller att få den att gå på fotogen om det är bensin som behövs.  
 

Det är samma sak med kroppen den behöver vila och återhämtning. Ellneby beskriver 
skillnaden mellan vuxna och barn i stresshantering. Hon menar att vuxna som utsätts för 
stress har ett val medan barn inte har det. Vuxna kan planera om sina liv och anpassa dem i 
större utsträckning än vad barn kan, barnens tillvaro är ofta planerad av vuxna som inte tänker 
på att barnen har olika förmågor att hantera stress. Barnen tvingas anpassa sig till de höga 
krav som ställs och går till slut på sin energireserv. Detta är de vuxna ansvariga för och det är 
de vuxna som måste undanröja stressfaktorerna i barnens liv.  
 

 

Fysisk aktivitet  

Studier finns som visar på att regelbunden fysisk träning påverkar hjärnans funktioner och 
hälsan positivt då signalsubstanser som serotonin och noradrenalin frigörs vid fysisk träning 
(Jonsdottir & Lindegård, 2007). Regelbunden fysisk träning har även visats minska risken för 
att insjukna i depression. Dock menar Jonsdottir & Lindegård att det är svårt att avgöra den 
egentliga orsaken då träning i regel medför andra faktorer som i sig är positiva för hälsan, 
exempelvis bättre sömn, god kosthållning och ett större socialt liv. Det finns många studier 
som kopplar samman fysisk träning och minskad risk för depression, inom området för stress 
krävs mer forskning (Jonsdottir & Lindegård, 2007). Vilken sorts fysisk aktivitet man ägnar 
sig åt spelar mindre roll det viktiga enligt studier är att träningen motsvarar minst 150 
minuters cykling i veckan i kaloriförbrukning, menar samma författare. Detta bevisades vid 
en studie där kaloriförbrukning motsvarande 70 minuters cykling i veckan i tolv veckor inte 
gav några resultat medan 150 minuters cykling i veckan i lika många veckor gav utslag. 
Anledningen till att fysisk träning är framgångsrik vid stressrelaterade sjukdomar, som 
depression, har att göra med de reaktioner som sker i koppen vid stresspåverkan liknar de 
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reaktioner som sker vid fysisk träning (Jonsdottir & Lindegård, 2007). På så vis förbereder sig 
kroppen på att hantera dessa reaktioner. 
 
 
Stressprogram 

Vid hantering och förebyggande arbete av stress menar Persik (1999) att man ska tänka: 
”Ge en hungrig man en fisk och han har mat för dagen. Lär en hungrig man att fiska och han 
har mat för hela livet”.  Det gäller inte att lösa problemet på kort sikt utan även ge personen 
möjligheter att lösa problemet i framtiden. Målet för stressprogrammet är att ”minska 
överdriven uppvarvning eller nedvarvning av kropp och själ genom att hjälpa klienterna att 
bli kvitt eller minska upplevelsen av att deras existens och vitala intressen är hotade” (Perski, 
1999). Perski menar här att det inte primärt rör sig om att människor ska bli lyckliga utan att 
stärka deras balans och förmågan till ökad flexibilitet genom att minska hotet. För att 
stressprogrammet ska lyckas menar samme författare att det krävs två komponenter, dels en 
metod för att minska spänning i kropp och psyke detta måste ske snabbt dels måste något 
konkret göras åt situationen.  
 
I programmet ingår det fyra steg: 

1. Muskulär och mental avslappning 
2. Analysera fram en handlingsplan och de resurser som finns för att hantera hotet 
3. Åtgärder för att minska fysisk, psykisk och social utsatthet 
4. Påverka närmiljön, räcker oftast för att förebygga eller hjälpa människor igenom svåra 

situationer 
 
1. Muskulär och mental avslappning  
Vilken metod som används för att minska den fysiska och psykiska belastningen menar Perski 
är oväsentlig. Vidare förklarar han att det elementära är att aktiviteten ska kännas meningsfull 
och vettig. De flesta aktiviteter som finns berör andningen, uppmjukning genom stretching 
och motion tillsammans med avslappning, systematisk avslappning är också vanlig denna kan 
ske genom kontraster mellan spända och avslappnade muskler eller att alla muskelgrupper 
vilar genom en successiv avslappning som börjar i fötterna och slutar i ansiktet (Perski, 1999). 
I Sverige finns något som kallas för tillämpad avslappning vilket har presenterats i ett 30-tal 
studier som har utvärderats av terapeuter inom beteende och kognitivterapeutisk inriktning. 
Det har visats ha stor hjälp vid stressyndrom som huvudvärk, smärttillstånd, tinnitus, 
magkatarr, cytostatikaframkallat illamående, sömnlöshet och flygrädsla (Perski, 1999).  
 
Den psykiska, mentala avslappningen, är oftast mycket svårare enligt Perski, det tar lång tid 
att lära sig och kräver mycket systematisk träning. När vi tänker, tänker vi sällan bara på en 
sak, utan vi har ett polyfasiskt tänkande vilket innebär att vi tänker ungefär som en 
symfoniorkester som har flera olika teman samtidigt, menar Perski. När vi då utsätts för ett 
hot eller en fara skruvas tankarna upp och samtidigt hakar upp sig på ett eller ett fåtal tankar. 
Detta leder inte till att hotet eller faran elimineras utan förvärrar bara situationen, enligt 
Perski, då det sker ett kroppsligt gaspådrag. Avslappningen syftar till att samla ihop tankarna 
och finna ett inre lugn. Det gäller att hitta tid för den mentala avslappningen och då är inte 
sömnen ett bra alternativ eftersom att drömmar kan förvärra situationen. Perski tipsar om att 
en bön, en aktivitet som riktar eller koncentrerar tankarna till en sak eller systematisk inövad 
rutin där tankarna blockeras genom koncentration, andningsrytm, kroppsförnimmelser, 
tankeobjekt eller att ett ord upprepas tills tankarna är fokuserade och lugna. I Sverige är 
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transcendental meditation populär då den är lätt att lära sig och det finns många som kan 
förmedla kunskapen (Perski, 1999). 
 
2. Analys 
I detta steg gäller det att klarlägga vad som hotar, det gäller att hitta åtgärder för att minska 
känslan av fara. Om inte åtgärder vidtas för att minska känslan av fara kan den fysiska och 
mentala avslappningen framkalla en större anspänning, stegrad ångest, rädsla eller 
uppgivenhet (Perski, 1999). Det är lämpligt att inleda samtalet med en diagnostisk intervju 
eller frågeformulär för att hjälpa individen till att få insikt om att de upplever sig hotade i sin 
livssituation. Det primära är att individen får en förståelse för situationen och börjar betrakta 
sin situation som trygg, det kan hjälpa här att träffa andra som befinner sig i samma situation 
enligt Perski. Förutom att personen får information om stressituationer, stressreaktioner och 
stresstålighet krävs det verktyg för att hantera stressen. Detta är främst kognitiva metoder, 
enligt Perski, som att ta tillvara på tiden, kommunicera med andra, kunna säga nej, se saker i 
annat perspektiv, stärka självförtroendet, agera mer självsäkert och hantera svåra personer.  
 
3. Åtgärder 
I detta steg handlar det om att förbättra motståndskraften hos personen både fysiskt och 
psykiskt. Detta görs genom att personen måste få regelbunden och tillräcklig sömn, 
regelbundna och sunda måltider, motion i någon form, avhållsamhet från nikotin, alkohol i 
stora mängder, narkotika och lugnande medel. I utbildningen av stressprogrammet gäller det 
att motivera deltagarna vilket kan vara lättare och svårare, i vissa fall måste kuratorer, 
psykologer och läkare hjälpa till med rökavvänjning, rätt kosthållning mm.  
 
4. Påverka närmiljö  
Forskning har visat att det inte räcker med att en enskild individ är rustad för att klara av 
stresshantering, omgivningen måste anpassas för ett lyckat resultat (Perski, 1999). Det 
förebyggande arbetet har ofta misslyckats då yttre verkligheten inte har förändrats. Dock har 
inte interventioner på hela organisationer varit framgångsrika, det har visat sig att 
förändringen varit bra för en stor del men för många har de varit allt annat än bra (Perski, 
1999). Framgångsrikt är dock att titta på den närmaste närmiljön, så som familj, närmaste 
omgivningen på arbetet, inom institutionen för att uppnå en god förändring. Miljön måste 
påverkas för att interventionen ska ge positivt utslag, menar Perski.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om indikatorer på stress finns och vad som orsakar stress 
samt att ta reda på hur skolan arbetar för att förebygga detta bland eleverna i åk 7-9. 
 

Forskningsfrågor: 

� Hur ser elever och lärare på stress i skolan? 
� Har elever och lärare samma syn på problemet?  
� Hur ser problembilden ut på skolan? 
� Vilka preventiva åtgärder finns på skolan? 
 
 

 

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de undersökningsmetoder som varit aktuella i denna studie. Hur 
studien genomfördes och hur urvalet av respondenter gått tillväga. Läsaren får även ta del av 

genomförandet samt vilka etiska aspekter som finns på en studie av denna karaktär. 
Bearbetning och analys av data presenteras också. 

 

 
Undersökningsmetod 

För att kunna bestämma vilken metod som studien kräver är det viktigt att titta på vilken sorts 
information som krävs. Kvantitativ och kvalitativ är de olika informationskategorier man talar 
om. Kvantitativa metoder karaktäriseras av bland annat dess struktur, att det finns fasta 
svarsalternativ och att svaren går att mäta och dess storskalighet (Alan Bryman, 2001). 
Kvantitativa studier sker vanligtvis genom enkäter eller frågeformulär där det finns 
förutbestämda svarsalternativ. Datainsamling till kvantitativa studier är storskaliga, därför 
lämpar sig enkäter och frågeformulär sig bäst. I detta fall valde jag enkäter. Dessa avser att 
mäta stressen bland eleverna på ett kvantitativt sätt, syftet är att få en förståelse för hur 
problemet ser ut på skolan. Enkäter är bra på så vis att alla respondenter får samma frågor och 
lämnar skriftliga svar ifrån sig vilka är lätta att sammanställa (Ejvegård, 2003). Det personliga 
mötet med respondenterna kan dock vara avgörande för vilket resultat som erhålls, därför 
tänker jag själv närvara vid utdelningen av enkäterna då har jag en möjlighet att berätta vad 
min studie går ut på och varför just deras svar är viktigt.  
 
De flesta frågorna i enkäten är strukturerade dvs. att de är försedda med fasta svarsalternativ 
dock är ett fåtal frågor öppna för att respondenten ska kunna lägga till sina synpunkter (Trost, 
2001). Ämnet som enkäten berör kan väcka känslor hos respondenten, stress är ett värdeladdat 
ord, detta ska försöka undvikas (Trost, 2001). Istället för att fråga respondenten om stress 
frågar jag om symtom för stress såsom huvudvärk, magont, sömnsvårigheter. Både Trost och 
Ejvegård varnar för allt för många frågor i enkäten, därför anpassar jag enkäten till en A4, 
fram och baksida, då finns en större chans att respondenterna fyller i enkäten noggrant. Båda 
författarna menar även att utseendet på enkäten har en stor betydelse för hur respondenterna 
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kommer att ställa sig till den. En snygg, åskådlig och enkel enkät kan få respondenterna att 
svara mer noggrant (Ejvegård, 2003). 
 
I en kvalitativ studie går man till väga på ett annat sätt än vid kvantitativa studier. Som 
utgångspunkt kan man använda generella frågeställningar, forskningsfrågor, som man vill 
skapa en teori av. Detta är ett induktivt arbetssätt vilket betyder att teorin växer fram med 
forskningsresultaten (Alan Bryman, 2001). Metoderna i en kvalitativ studie kan man inte 
kvantifiera på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Detta beror på att svaren oftast 
är ord- och tolkningsinriktade. Där gäller det att tolka och värdera ord, kroppsspråk och 
handlingar för att kunna sammanställa respondentens erfarenhet, detta är svårt via en enkät 
eftersom den som ställer frågorna inte är närvarande.  
 
För att kunna genomföra en intervju och uppfylla syftet med den så måste intervjuaren 
förbereda sig grundligt (Ejvegård, 2003). Nyckelfrågorna blir: Vad, varför och hur? Vad - 
syftar till att skaffa sig en förkunskap om ämnet för att veta varför intervjun ska genomföras 
och hur syftar till att känna till olika intervjutekniker för att kunna avgöra vilken som lämpar 
sig bäst (Kvale, 1997). Detta är ofta mycket tidskrävande men speglar ofta resultatet, studien 
blir bättre om intervjuaren är väl påläst både i ämnet och gällande metoder. Vid 
intervjusituationen tänker jag intervjua respondenterna enskilt, där använder jag mig av en 
bandspelare som dokumentation av intervjun. Ejvegård (2003) menar att det är praktiskt på så 
vis att du alltid kan gå tillbaka och lyssna i lugn och ro på vad respondenten sagt. Nackdelen 
är att vissa respondenter tycker att det är obekvämt och känner sig därför hämmade, andra kan 
vägra att använda bandspelaren något som måste respekteras (Ejvegård, 2003). Under 
samtalet kommer jag inte att anteckna då det kan skapa en osäkerhet hos respondenten, istället 
kommer jag direkt efter intervjun att anteckna det som inte gick fram på bandspelaren, såsom 
kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
 
Frågorna ställs i samma ordningsföljd och är väl genomarbetade för att uppfylla syftet med 
intervjuerna. De ska även vara ställda på så vis att de gynnar ett samtal, det ska inte vara som 
ett förhör och de måste vara anpassade efter respondenten. Därför har jag omvandlat 
forskningsfrågorna till intervjufrågor som ska främja det sociala samtalet (Kvale, 1997). 
Under själva intervjun kommer respondenten att få berätta fritt och jag har möjlighet ställa 
följdfrågor, en av styrkorna i en intervju att om något är oklart kan jag som intervjuare genast 
ställa frågor för att förtydliga denna möjlighet finns som bekant inte hon enkäter. Vid 
avslutningen av intervjun är det viktigt att tacka respondenten och att be om möjlighet att 
återkomma om något skulle vara oklart eller om någon ytterligare fråga dyker upp. Det hör 
även till god ton att fråga om respondenten är intresserad av resultatet av intervjun och av den 
färdiga rapporten (Ejvegård, 2003). 
 

 

Urval 

Syftet med studien är att finna stressindikatorer och orsaker till dessa, samt att ta reda på hur 
skolan arbetar för att förebygga stressen bland eleverna i åk 7-9. I Luleå kommun finns en 
skola som arbetar aktivt med hälsa hos eleverna, de har en hälsoprofil med sportcampus. 
Denna blir min undersökningsskola där jag tänker använda mig av elever, lärare och rektor, 
för att få en så explicit bild av skolan som möjligt. På skolan har de också mål som de strävar 
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mot, för att kunna säkerställa anonymiteten i undersökningen kan källan inte anges. Målbilden 
för trivsel på skolan:  
 

� Vi tar väl hand om alla elever.  
� Elever och personal ska känna arbetsglädje, trygget och gemenskap på skolan.  
� Vi ska ha en bra arbetsmiljö för alla. 
� Vi har rimlig arbetsbelastning med tydlig ansvarsfördelning och god framförhållning. 
� Vi har bra arbetsmiljö, psykiskt och fysiskt och vi har tid för reflektion. 

 
Då min studie riktar sig till elever i åk 7 till 9 kommer jag endast att ta med eleverna i dessa 
årskurser i min studie.  
 

 

Genomförande 

Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer under 
vårterminen 2008. Syftet med intervjun var att ta reda på hur personal på skolan ser på stress 
och hur de förebygger stress. Jag kontaktade telefonledes personal på skolan och fick under 
två dagar möjlighet att besöka alla sex klasser personligen för att genomföra min 
enkätundersökning. Eleverna fick färdigställa enkäterna medan jag väntade, på så vis undveks 
bortfall då enkäterna samlades in direkt.  
 
Enkätundersökningen (bilaga 1) genomfördes under två dagar, 2008-04-17 och 2008-04-18. 
En kort presentation av mig, och mitt arbete och syftet med enkätundersökningen fick 
eleverna ta del av innan de fyllde i enkäten. Jag poängterade att de var anonyma och att de 
således inte behövde skriva sitt namn. I alla klasser förklarade jag även vad tidsbrist och 
utsträckning betecknade, då det fanns elever som undrade om detta. Totalt svarade 106 elever 
på enkäten vars syfte var att ta reda på vilka tecken på stress som eleverna upplever samt att 
få en bild av vad som gör dem stressade. Tidsmässigt tog det ungefär tio minuter för eleverna 
att fylla i enkäten. När undersökningen var gjord sammanställde jag enkäterna fråga för fråga 
och sorterade dessa efter årskurs och kön.    
 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar 2008-04-17, 2008-04-18 och 2008-04-21 på 
lärarnas arbetsplats. Jag bokade in en timme med varje respondent, intervjuerna varade mellan 
30 minuter och en timme. Totalt genomfördes fem intervjuer, fyra lärare och en med en 
rektor. En intervju genomfördes med två respondenter samtidigt, på respondenternas begäran. 
Då dessa känner varandra väl sågs inget problem med det. Intervjun inleddes med en 
presentation av mig, mitt arbete och syftet med intervjun. Alla respondenter blev tillfrågade 
om de accepterade bandspelare, vilket alla gjorde. Jag försäkrade dem om att materialet skulle 
behandlas konfidentiellt och att deras namn inte skulle publiceras i rapporten. Under intervjun 
hade jag hjälp av intervjuguiden (bilaga 2), den användes under alla intervjuer för att 
säkerställa att respondenterna fick samma frågor. När intervjuerna var genomföra skrev jag 
ner en sammanställning av intervjun från bandspelaren.  
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Etik 

Vid en undersökning av detta slag är det viktigt att förhålla sig till de etiska 
rekommendationer som finns representerade i metodlitteraturen, jag har valt att titta på Trost 
(1999) och Kvale (1997). I denna studie har jag följt de etiska råden så till vida att resultatet 
behandlats konfidentiellt, i enkätundersökningen var respondenterna anonyma och vid 
intervjuerna fick respondenterna information om att deras identitet inte kommer att röjas. Att 
alla respondenter har fått samma frågor och den tid som behövts är även det ett tecken på de 
etiska värderingar jag vägt in i studien.  
 

 

Bearbetning och analys 

Enkät 
Då enkätundersökningen var genomförd började en systematisk bearbetning av svaren, 
formulären delades in efter kön och i åldershomogena grupper. Därefter sammanställdes 
svaren manuellt i ett excelldokument. Totalt hade jag sex olika grupper som jag studerade, 
eftersom några av dessa grupper var allt för små beslutade jag att endast dela upp 
respondenterna efter kön. Sammanställningen bestod av två respondentgrupper, den ena 
bestod av 48 tjejer och den andra av 58 killar, totalt 106 respondenter. På grund av att 
respondentgruppernas olika storlek redovisas svaren i procent istället för i antal, då det senare 
fallet kan förvilla tankarna, på så vis blev även resultaten överskådliga. Detta var mycket 
viktigt för att kunna göra en korrekt analys. De strukturerade frågorna sammanställdes i 
tabeller som senare omvandlades till diagram och de öppna frågorna sammanställdes i form 
av löptext.  
 
 
Intervju 
Intervjurespondenterna hade inget emot att spela in samtalet på band, så efter intervjun kunde 
jag skriva ner intervjun i pappersform. Detta sätt ger en vetenskaplig säkerhet då intervjun kan 
skrivas ner ord för ord. När jag hade intervjun i pappersform kunde jag systematiskt gå 
igenom de frågor från intervjuguiden som jag ville få svar på och jämföra de olika 
respondenternas svar. Dessa frågor blev utgångspunkten i bearbetningen av intervjuerna: 
vilken syn de har på stress, hur de upplever stress på skolan, vilka orsaker de finner till stress, 
hur de agerar när de upptäcker stress, finns någon strategi för hantering av stress och bedömer 
de att behovet av en strategi finns. Därefter kunde jag analysera hur väl jag fått svar på syftet 
med intervjun. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av enkäten och intervjuerna. Syftet med studien var att ta 
reda på hur skolan arbetar för att förebygga stress bland eleverna i åk 7-9. För att kunna göra 
det har jag valt att ta reda på hur skolan ser på stress, hur problembilden ser ut på skolan, det 
vill säga hur många elever som upplever sig stressade. Här är det även viktigt att studera om 
lärare och elever har samma syn på problemet. Det sista jag valde att studera var skolans 
preventiva åtgärder mot stress, alltså hur väl skolan förebygger stress.  
 
Först kommer enkätresultaten att presenteras och därefter intervjuerna, efter det kommer jag 
att besvara forskningsfrågorna utifrån resultatet av de både undersökningarna.  
 
 

Enkätresultat 

Enkäten bestod av 24 frågor vilka är strukturerade med betydelsen att frågorna är riktade mot 
ett enda område, i det här fallet mot respondenternas hälsa. Av de 24 frågorna är sex av dem 
öppna där respondenten fritt med egna ord kan förklara sig och resterande 18 är strukturerade 
här med betydelsen att fasta svarsalternativ förekommer. Alternativen varierade från fem till 
två, alla alternativ var verbaliserade. Enkäten är standardiserad vilket innebär att alla 
respondenter erhållit formulär av samma sort.  
 
Resultaten av de strukturerade frågorna i enkäten presenteras i form av diagram med 
förklarande text och därefter presenterade de öppna frågorna i löptext.  
 
 
Strukturerade frågor 
De inledande sju frågorna på formuläret syftade till att kartlägga stressindikatorer, och även se 
hur de förhåller sig till fysisk aktivitet. Respondenterna fick ange i vilken utsträckning de 
upplevde huvudvärk, magont, tidsbrist, trötthet, för lite att göra, koncentrationssvårigheter 
samt fysisk motion. 
 
1. Upplevelsen av huvudvärk  
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  Tabell 1 

Tabell 1 visar att de allra flesta 
respondenter upplever sig ha 
huvudvärk mer sällan. 38 % av 
tjejerna finner vi i kategorin mer 
sällan och där påträffas även 50 % av 
killarna. Det finns en skillnad mellan 
tjejernas och killarnas svar. Dagligen 
upplever 8 % av tjejerna huvudvärk 
jämfört med killarnas 3 %. Skillnaden 
observeras även i kategorierna 5-6 
gånger i veckan, 2-4 gånger i veckan, 
där huvudvärk upplevs i högre grad 
av tjejer än av killar. Det är 27 % av 
tjejerna och 22 % av killarna som 
upplever huvudvärk dagligen. 
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2. Upplevelsen av magont 
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3. Upplevelsen av tidsbrist  
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   Tabell 3 
 
4. Upplevelsen av trötthet  
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  Tabell 4 

Förekomsten av magont kan av 
tabell 2 tolkas som ovanlig, det är 
en klar majoritet av flickorna som 
upplever magont mer sällan och 
mer än hälften av pojkarna upplever 
magont mer sällan eller aldrig. Det 
är 17 % av flickorna som upplever 
magont en gång i veckan jämfört 
med pojkarnas 10 %.  
 

Förekomsten av tidsbrist varierar 
mycket mellan könen, vilket framgår 
av tabell 3. Dagligen upplever 21 % 
av killarna tidsbrist jämfört med 17 % 
hos flickorna. 5 - 6 gånger i veckan 
upplever 23 % av tjejerna tidsbrist 
kontra killarnas 5 %. Skillnaden 
mellan könen är även stor i 2 - 4 
gånger i veckan där 35 % av flickorna 
och 14 % av pojkarna upplever 
tidsbrist. Det är 16 % av killarna som 
aldrig upplever tidsbrist jämfört med 
tjejernas 4 %.  
 

 
Tabell 4 visar att 33 % av killarna 
upplever trötthet dagligen, därefter 
minskar antalet som upplever 
trötthet 5-6 gånger i veckan för att 
sedan öka igen i kategorin 2-4 
gånger i veckan, därefter avtar 
svarsfrekvensen. För flickorna ökar 
svarsfrekvensen från dagligen till 2-
4 gånger i veckan för att sedan avta 
markant. Det finns ingen tjej som 
aldrig upplever trötthet. 
 

Tabell 2 
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5. Upplevelsen av att ha för lite att göra 
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Tabell 5 

 

6. Upplevelsen av koncentrationssvårigheter 
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  Tabell 6 

 7. Upplevelsen av fysisk motion 
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  Tabell 7 

Det är ingen tjej som upplever sig 
ha för lite att göra däremot 
upplever 17 % av pojkarna det. 46 
% av flickorna upplever det aldrig 
och 33 % upplever det mer sällan, 
vilket framgår av tabell 5. För 
pojkarna är det 34 % respektive 
22 % som aldrig eller mer sällan 
upplever att ha för lite att göra.  
 

Tabell 6 visar i vilken utsträckning 
respondenterna upplever koncen-
trationssvårigheter. Av resultatet 
går det att utläsa att närmare 45 % 
av flickorna mer sällan upplever 
koncentrationssvårigheter. De 
övriga alternativen har fått relativt 
enhetliga svar.  
 

Tabell 7 visar i vilken 
utsträckning respondenterna 
motionerar, resultatet visar att 
det är en klar majoritet som 
motionerar dagligen eller flera 
gånger i veckan. Dock är det 5 
% av killarna som aldrig 
motionerar.  
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Tabell 10 visar att 43 % av pojkarna 
ofta upplever sig kunna påverka 
ämnesområden i skolan, medan det 
endast är 17 % av tjejerna som 
upplever det. 46 % av tjejerna 
upplever sig mer sällan kunna 
påverka ämnesområden och 31% 
gör det nästan aldrig.  

Formuläret som respondenterna tilldelades innehöll fem frågor (nr. 9 - 13 på enkäten) om hur 
de upplever sig kunna påverka sin situation i skolan. Därför fick de ta ställning till i vilken 
utsträckning de kan påverka lektioner, arbetstempo, ämnesområden, prov och läxor. De fick 
fyra svarsalternativ: Nästan alltid, ofta, mer sällan, nästan aldrig. I diagrammen visas även 
bortfallet på den specifika frågan.  

 
8. Upplevelsen av att kunna påverka lektioner 
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9. Upplevelsen av att kunna påverka arbetstempo 
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Tabell 9 

 
10. Upplevelsen av att kunna påverka ämnesområden 
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  Tabell 10 

 

Tabell 8 

Tabell 8 visar att det är fler 
killar än tjejer som anser sig 
kunna påverka lektionerna 
ofta. Det är även en större del 
kil lar som anser att de kan 
påverka nästan alltid. Tjejerna 
anser att de mer sällan eller 
aldrig får påverka lektionerna.  
 

Arbetstempot anser över 40 % av 
båda könen att de kan påverka ofta, 
vilket framgår av tabell 9. Nästan 
alltid upplever fler killar att de kan 
påverka arbetstempot. En stor del 
av tjejerna anser att de mer sällan 
eller nästan aldrig kan påverka sitt 
arbetstempo i skolan.  
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11. Upplevelsen av att kunna påverka prov 
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 Tabell 11 

12. Upplevelsen av att kunna påverka läxor 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nästan alltid Ofta Mer sällan Nästan
aldrig 

Bortfall

Tjejer

Killar

 Tabell 12  

 
 
Nästa del i formuläret behandlar fyra frågor (nr 14 - 17 i enkäten) om krav som ställs på 
respondenten från sig själv, föräldrar, lärare och kompisar. Svarsalternativen var begräsade till 
tre och verbaliserades enligt följande: för låga, rimliga, för höga. Bortfallet redovisas även 
det.  
 
 
13. Upplevelsen av krav från sig själv 
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  Tabell 13 
 
 
 

Upplevelsen av att kunna påverka 
prov varierar, enligt tabell 11, 80 % 
av killarna har valt ofta eller mer 
sällan och tjejerna har fördelat sina 
svar på ofta, mer sällan eller nästan 
aldrig.  

Diagrammet visar även här att 
killarna har svarat ofta eller mer 
sällan i störst utsträckning, 14 % av 
pojkarna har även uppgett att de 
nästan alltid kan påverka läxorna 
vilket ingen av tjejerna upplever 
ingen. Tjejerna har svarat mer sällan 
eller nästan aldrig, 17 % har uppgett 
att de ofta kan påverka läxor.  

Det är väldig få respondenter som 
anser att kraven är för låga. Över 
70 % av killarna och 40 % av 
tjejerna anser att de är rimliga, 
över 30 % av tjejerna anser att 
kraven är för höga, för pojkarna är 
det dryga 20 %.  
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14. Upplevelsen av krav från föräldrar  
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Tabell 14 

 
 
15. Upplevelsen av krav från lärare  
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  Tabell 15 

 
 
 
16. Upplevelsen av krav från kompisar 
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   Tabell 16  

Från föräldrarna anser båda 
respondentgrupperna att kraven 
är rimliga, 79 % respektive 76 %. 
21 % av killarna anser att kraven 
från föräldrarna är för höga.  

Det är ingen av respondenterna som 
anser att kraven från läraren är för 
låga, ungefär 70 % av de respektive 
grupperna anser att kraven är 
rimliga. 26 % av killarna anser att 
kraven är för höga och 19 % av 
tjejerna anser det samma.  

Kraven som kommer från 
kompisar anser närmare 90 % 
av de tillfrågade är rimliga.  
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17. Andelen som finner faktorer i skolmiljön som stressande 
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 Tabell 17 
 
 
 
18. Andelen som finner faktorer, i allmänhet, som stressande 
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Sammanfattning av de strukturerade frågorna 

De strukturerade frågorna visar att fler tjejer än killar upplever huvudvärk och tidsbrist. 
Killarna upplever i större utsträckning trötthet, att de har för lite att göra samt 
koncentrationssvårigheter. Såväl killar som tjejer visar att de motionerar regelbundet. 
Förmågan att kunna påverka sin omgivning anser fler killar än tjejer att de har. Resultatet 
visar att fler killar anser sig kunna påverka lektioner, arbetstempo, ämnesområden, prov och 
läxor. Respondenterna har visat att de anser att kraven från kompisar är rimliga, men killarna 
kan uppleva kraven från föräldrar och lärare som för höga. Tjejerna upplever däremot att 
kraven från dem själva är för höga. Det är fler tjejer än killar som upplever skolmiljön som 
stressande och ännu fler tjejer som upplever stress i allmänhet. Dock är det en stor andel killar 
som upplever stress både i skolan och i allmänhet.  
 

Öppna frågor 

I de öppna frågorna i enkäten fick respondenterna fritt berätta om vad som påverkar hur de 
mår, hur de reagerar om kraven som ställs på dem är antingen för låga eller för höga och vad 
som gör dem stressade. Respondenten hade även en möjlighet att skriva andra kommentarer 
eller tankar de har kring ämnet.  
 

Respondenterna fick även ta 
ställning till om de upplever att det 
finns faktorer i deras omgivning 
som gör dem stressade, 
svarsalternativen var ja och nej. 
Bortfallet är även här redovisat. 
Resultatet redovisas i tabell 17 och 
18. 
 
Tjejerna visar att en klar majoritet 
av dem upplever att det finns 
faktorer som stressar dem. Över 80 
% av tjejerna har svarat ja på den 
frågan och 55 % av killarna svarade 
på samma sätt. Över 35 % av 
killarna har svarat att det inte finns 
faktorer som gör dem stressade.  
I skolmiljön är det dryga 70 % av 
tjejerna och 50 % av killarna som 
anser att stressfaktorer förekommer. 
Över 40 % av killarna anser att det 
inte gör det.  
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Vad påverkar hur du mår? 
Respondenterna har uppgett många olika faktorer som bidrar till hur de mår, de har angivit 
vad som får dem att må bra och vad som får dem att må mindre bra. De faktorer som påverkar 
respondenterna i positiv riktning är mat, motion, sömn och kompisar, ingen skillnad råder 
mellan könen. En kille skriver: ”Jag mår bra om jag tränar mycket”. De faktorer som påverkar 
i negativ riktning skiljer sig mellan könen. En tjej skriver: ”Jag är ofta stressad och får lätt ont 
i huvudet av det.” Andra faktorer som tjejerna angett är tidsbrist, skolan, läxor och stress. Det 
är ett fåtal killar som uppgivit att stress och tidsbrist påverkar hur de mår.  
 
Hur reagerar du om kraven som ställs på dig är för låga? 
På denna fråga har respondenterna svarat väldigt lika oavsett kön. I det sjunde året vittnar 
några av respondenternas svar om en positiv inställning då de svarat skönt, kul. Andra i 
samma årskurs uppger att de inte får några utmaningar, känner sig dåliga och att de lär sig 
mindre. I årskurs åtta upplever respondenterna att de aldrig märkt av det, en annan skriver 
”jag blir glad för då slipper jag arbeta”, en tredje upplever att det bara är skönt. Andra menar 
att de vill ha högre krav, att de blir sura och inte gör så mycket vissa blir även irriterade. I 
årskurs nio menar en del av respondenterna att de tar egna initiativ och sätter upp egna krav. 
Andra menar att de blir lata, känner sig dåliga och att de inte blir nöjda med vad de presterar.  
 
Hur reagerar du om kraven som ställs på dig är för höga? 
Återigen finns en skillnad mellan könen, tjejerna upplever att höga krav leder till stress och 
irritation. En tjej beskriver att hon blir tokig och får utbrott, en annan att hon bryter ihop och 
en tredje att hon kämpar tills hon inte orkar mer. Killarna upplever också till viss del att det 
blir stressigt, att de kan bryta ihop och inte arbeta nå mer, men de kan även känna att det bara 
är bra och att det inte spelar så stor roll.  
 
Vilka faktorer gör dig stressad? 
Bland båda respondentgrupperna har svaren varit ganska överensstämmande, de mest 
förekommande skolrelaterande svaren är läxor, prov och inlämningsuppgifter. Bland tjejerna 
handlar det också mycket om tidsbrist och att kraven som ställs på dem är för höga. De 
fritidsrelaterande svaren handlar om att träningar och att hinna i tid skapar stress hos 
respondenterna, såväl tjejer som killar.  
 
 

Intervjuresultat 

Intervjuerna presenteras efter följande utgångspunkter: vilken syn de har på stress, hur de 
upplever stress på skolan, vilka orsaker de finner till stress, hur de agerar när de upptäcker 
stress, finns någon strategi för hantering av stress och bedömer de att behovet av en strategi 
finns.  
 
Intervju 1 
Den första intervjun genomfördes med rektor på skolan, jag besökte henne på hennes kontor.  
 
På frågan om vilken syn hon har på stress fick jag svaret att hon hade en positiv inställning till 
stress. Hon uppger att hon inte känner sig så lätt stressad och trivs med att ha mycket att göra. 
Den negativa stressen hos eleverna upplever hon när eleverna klagar över att de har för 
mycket att göra så att de inte hinner med. ”De jagar upp sig för att de inte hinner”, menar 
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hon. Det positiva, enligt rektorn, är att de kan lära eleverna att planera så att de får lagom 
mycket att göra, så de inte upplever stressen som negativ.  
 
På skolan upplever hon att stressen är förknippad med betygen, det är oftast i slutet av 
terminerna som eleverna stressar upp sig. Hon uppger att de är hispiga och kan besöka henne 
på kontoret och klaga på att de har för många prov och att de inte hinner, de försöker forcera 
sitt arbete. En tydlig skillnad kan hon även se mellan könen, det är främst flickor som stressar. 
Hon menar att orsaken till stress är att de har sådana krav på sig att de ska vara ”jättebra”, det 
är oftast de mest ambitiösa som blir stressade. Kraven tror hon kommer från dem själva, de är 
målinriktade och vet vad de vill. Framför allt vet de vad som krävs för att komma in på 
gymnasiet. På frågan varför denna skillnad mellan könen finns medger hon att omedvetet kan 
olika krav ställas på killar och tjejer, det är inte avsikten men hon menar att det kan ske ändå. 
 
När hon upptäcker att en elev är stressad försöker hon prata med denne, försöka hjälpa till i 
arbetet så att de tar en sak i taget. Men framför allt att prata med dem. När problemen blivit 
stora träffas de på en elevvårdskonferens, EVK, för att titta på hur situationen ser ut för 
eleven, då kan de lära dem att planera sin tillvaro. Då brukar de sätta sig ner och tillsammans 
försöka beta av problemet. Hon berättar att de hjälper eleverna att prioritera, om de gör vissa 
saker så kan de lämna andra. ”Det vi försöker att uppmana är att allt eftersom beta av, lägg 
inte på hög”, tillägger hon. Det är sällan hon uttryckligen hör elever säga att de är stressade 
på EVK:n, men hon tolkar det som stress. På skolan finns ingen generell metod för 
stresshantering eller för förebyggande mot den negativa stressen, hon menar dock att behovet 
finns på skolan. Hon ser att problemet med negativ stress i samhället är stort. På skolan, som 
har en hälsoprofil, har de infört mer idrott på schemat, campus, hon ser att den fysiska 
aktiviteten gör att eleverna kan koncentrera sig bättre. Om de får springa av sig kan se sitta 
still en stund senare. På mellanstadiet uppger hon att regelbundna promenader ordnas och att 
det säkert skulle vara bra även i högre årskurser men att det är lite svårt att organisera.  
 
 
Intervju 2 
Den andra intervjun genomfördes med en lärare, jag besökte henne på arbetsplatsen.  
 
Hennes spontana reaktion på frågan hur hon ser på stress var att det är jobbigt, hon blir 
förvirrad, glömmer saker. Hon poängterar även att det är en skillnad på inre och yttre stress, 
den inre stressen går inte att påverka medan den yttre går att påverka. Inre stress kan handla 
om exempelvis osäkerhet om fortsatt jobb, menar hon. Det är den som är farlig eftersom att 
den inte går att påverka. Hos eleverna kan en sådan stress handla om att inte komma in på 
gymnasiet. Det maler säkert hos dem, menar hon. Hon ser en tydlig skillnad mellan könen, 
tjejer är mer stressade än killar. Killarna tar skolan mer med en klackspark och tjejerna mer 
allvarligt, de har en ambition och ett mål som de strävar mot. Hon poängterar även att det inte 
är alla killar som tar skolan med en klackspark, de finns killar som tar skolan på allvar och har 
ambitioner för framtiden. Tjejerna stressar även varandra till att planera sin framtid. På frågan 
varför skillnaden finns svarar hon att samhället är annorlunda idag, förr kunde ungdomar få 
jobb efter gymnasiet med det är inte lika lätt idag, det kärvs ofta en universitetsutbildning 
vilket skapar en stress genom att du inte tillåts att misslyckas i skolan. Det är oftast i 
betygssituationer som eleverna blir stressade och innan lov, här reflekterar hon kring sin egen 
bidragande effekt. Det är oftast då hon lägger in prov, på de tider då eleverna har mest att 
göra. Hon menar att lärarna kanske borde tänka om, men påpekar även att det är svårt då 
lärarna oftast planerar några veckor med samma område och sedan går över till nästa.  
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Om eleverna har lugn och ro är de sällan stressade, men i tider då de har mycket att göra, 
många prov, då blir resultatet sämre. Stressen märks på eleverna genom trötthet och 
huvudvärk. De blir även stressade av fritidsaktiviteter, att de ska iväg och träna. Samhället 
överhuvudtaget påverkar eleverna menar hon. Hon upplever däremot inte att det är många 
elever som är stressade.  
 
Om en elev är stressad så försöker hon prata med eleven för att underlätta situationen. Det kan 
göras genom att flytta eller skjuta upp uppgifter som ska göras eller lämnas in. ”Det är inte 
hela världen om vi måste skjuta upp några uppgifter”, säger hon. Hon är noga med att 
poängtera att de då måste komma och berätta om sin situation så de inte kommer samma dag. 
Hon försöker se till att de får en struktur i skolarbetet, så att de inte duttar lite här och lite där 
eller så att de inte sparar arbetet till sista stund.  
 
På lång sikt försöker hon hjälpa eleverna att vila, hon uppmuntrar dem till att lägga bort 
skolböcker på loven för att de ska få tid att återhämta krafter. Hon själv anpassar sina 
planeringar så att hon inte planerar in prov på alla områden, för att underlätta för eleverna. På 
skolan säger hon att det inte finns någon metod för att hantera eller förebygga stress. Hon 
tillägger ändå att de gör andra saker för att underlätta situationen för eleverna. Det handlar om 
att de anpassar schemat så de har gott om tid mellan lektionerna, att dagens ämnen varieras 
mellan praktiska och teoretiska. Campuset har även det bidragit till att eleverna fungerar 
bättre menar hon, de kan koppla av från den vanliga skolan och komma tillbaka mer 
avslappnade. Hon menar att eleverna tycker att det är bra. Att eleverna bör få lära sig att 
hantera stress på skolan ser hon som något positivt, men hon vet inte hur, bara att det behövs.  
 
 
Intervju 3 
Den tredje intervjun genomfördes med en lärare på hennes arbetsplats.  
 
Hennes upplevelser av stress yttrar sig i huvudvärk, inte kunna sova på nätterna, att det 
snurrar i huvudet, att man blir ofokuserad, säger dumma saker och att man springer runt som 
en yr höna. Av allt detta menar hon att det blir ett dåligt jobb och ett dåligt resultat. Orsaken 
till stress kopplar hon till alla krav som man inte kan bestämma över själv, men även 
tidsbristen och den ständiga anpassningen efter klockan. Hos eleverna yttrar sig stressen när 
det är mycket i skolan, många prov, läxor och inlämningsuppgifter. De vill lyckas och de 
kanske känner att de inte gör det. Då protesterar de och klagar, ibland över huvudvärk. Hon 
upplever att de har dålig studieteknik, och behöver bli bättre på att planera sin studietid. De 
blir även stressade av campus, när de ska fram och tillbaka och passa tider, ledare som väntar 
och bussar som ska passas, menar hon. Hon ser även att det tar mycket tid från de teoretiska 
ämnena vilket medför att hon inte kan hålla samma standard i undervisningen som tidigare, 
det är färre elever som når MVG. Mellan könen kan hon se en tydlig skillnad, tjejer är mer 
stressade. Hon menar att de stressar upp sig över resultaten, de ska vara duktiga och lyckas. 
Killarna märks det inte på i samma utsträckning enligt henne. Hon tror att tjejerna konkurrerar 
med varandra i skolan, det är viktigt att vara smart, att vara en VG- eller en MVG-tjej. För 
killarna är det viktigare att vara duktig i idrott, det är där deras konkurrens märks. Hon menar 
att det till och med kan vara töntigt för killarna att vara duktiga i skolan. ”Killarna har inte 
samma önskan att vara duktiga och bra”, tillägger hon. 
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Om en elev är stressad så försöker hon att prata med eleven i lugn och ro, om det rör sig om 
ett prov kan hon flytta det. Hon är inte så statisk, utan kan vara flexibel vid sådana tillfällen. 
Om eleven inte vill göra ett prov kan de istället göra en inlämningsuppgift, om det känns 
bättre. För att lösa problemen på lång sikt ser hon att lärarna måste bli bättre att planera sitt 
arbete så det blir synligt för kollegorna. Hon riktar även kritik till andra ämnen som har 
ständiga läxor som tar tid för eleverna, och att de andra ämnena får stå tillbaka eller ge 
eleverna tuffa veckor med många läxor. Hon menar även att det inte går att säga att dessa 
lärare gör fel, för att det vore att gå in i deras profession. Hon eftersöker tid för gemensam 
planering av undervisning och tror att det skulle kunna lösa en stor del av elevernas 
stressupplevelser. Ibland har de samplanerat vissa undervisningsområden för att underlätta för 
eleverna.  
 
I samhället upplever hon att det är en fördel att kunna hantera sin stress och att det vore bra 
om eleverna fick lära sig det i skolan. 
 
 
Intervju 4 och 5 
Denna intervju genomfördes med två personer som känner varandra mycket väl, jag besökte 
dem på deras arbetsplats. De är av olika kön så för att hålla isär dem i texten refererar jag 
till mannen och kvinnan.  
 
Kvinnan har synen på stress som något jobbigt eftersom att man delvis blir blockerad. 
Mannen ser stressen mer som att hinna med allt vad som ska göras. I yrket känner de båda en 
stress, att de ska hinna med och se alla elever, prata med dem och samtidigt se vad de kan. 
Mannen lägger till att det var värre när han var yngre, med åren har han lärt sig att prioritera 
mer. Tack vare deras goda kontakt har de stort stöd av varandra i yrket, vilket hjälper dem i 
tuffa tider. De kan säga till varandra att det blir bättre imorgon. Stressen hos eleverna yttrar 
sig på olika sätt menar de, men båda är överens om att det handlar mycket om betygen. 
Kvinnan berättar att många elever kommer och frågar vad de ska göra för att få ett visst betyg. 
I årskurs sju upplever de att eleverna är rädda för att göra saker när övriga i klassen tittar på, 
de bara gömmer sig. Mannen tillägger att de måste känna sig stressade. Deras uppfattning om 
stressens utbredning på skolan skiljer sig. Mannen uppskattar att 95 % av eleverna är trygga 
och inte stressade, medan kvinnan tror att det rör sig om ungefär 50 %. Hon tänker på elever 
som känner sig för korta, för runda, de som inte har tillräckligt långa ögonfransar. Alla tjejer 
som måste anstränga sig gällande utseendet, de ska har rätt kläder, smycken, smink, det måste 
stressa dem. Hon upplever att det är en kamp mot sjuorna att få dem att inte spreja håret så 
mycket efter idrottslektionerna. För killarna gäller det att ha byxorna så långt ner som möjligt, 
då är man cool, säger hon. ”För att få tillhöra en grupp så måste man passa in, annars är man 
inte välkommen. Ingen säger det rakt ut, men det är små saker som avgör”, säger hon. 
Mannen kommenterar hennes svar och säger att detta är skillnaden mellan män och kvinnor, 
män tänker på sådant. Han menar att han inte reflekterar över detta som faktorer som leder till 
stress. Kvinnan lägger till att hemförhållanden kan bidra till att de känner sig stressade, hon 
menar även att föräldrar kan bidraga till stress genom att ställa krav på sina barn, de ska få bra 
betyg och få bra på proven. De båda är överens om att det främst är tjejerna som upplevs som 
stressade, och då främst över betygen. De märker det genom att flickorna ställer frågor om hur 
de ligger till i skolarbetet. Kvinnan tror att det grundar sig i att flickorna ser framåt, och de ser 
konsekvenserna av att inte plugga nu. Pojkarna tänker mer att de ska hålla näsan över 
vattenytan, de är nöjda med ett Godkänt.  
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Om de märker att elever är stressade så försöker de att prata med dem för att förstå vad 
problemet är. De märker det på kroppsspråket, de känner eleverna så väl så de ser när något är 
galet. Eftersom att de oftast är två på lektionerna så har de möjlighet att gå iväg och prata med 
eleven direkt. Om stressen är direkt kopplad till ämnet så finns möjligheten att avstå det 
aktuella momentet. Mannen berättar att det finns elever som är bollrädda och de tvingar aldrig 
dessa elever till att deltaga i bollsporter, de hittar istället andra aktiviteter för dessa. ”Ingen 
behöver spela boll om de inte vill”, säger han. De är även noga med att förklara att det inte 
påverkar betyget, en elev kan få MVG fast den inte har goda kunskaper i bollsport. Dans och 
andra grenar värderas lika högt. De ställer inga krav på att alla ska fixa allt i idrotten, det 
brukar lugna eleverna. Eleverna behöver inte heller prestera ett resultat, som i andra ämnen 
som exempelvis matematik.  
 
Förebyggandet av stress ser de positivt på, kvinnan tror att det vore bra om eleverna fick de 
rätta redskapen. För att det skulle vara genomförbart tror hon att mer tid skulle behövas, 
alternativt att de måste omprioritera sitt ämne. Ämnet avslappning berörs och de båda medger 
att de haft avslappning på schemat, men inte i en hel lektion. De tror att det skulle vara svårt 
att genomföra detta i en hel lektion med 25 elever, för att det skulle vara genomförbart skulle 
eleverna behöva träna på det redan i de lägre årskurserna. Kvinnan tror att det är lättare att få 
de inaktiva att röra på sig, istället för att lära eleverna att slappna av. De tror inte heller att det 
är positivt att vara i en idrottshall, då den är så förknippad med aktivitet. På frågan om det har 
samma effekt på förebyggandet av stress, ger hon svaret att hon tror det för att de får utlopp.  
 
 

Sammanfattning 

Hur ser eleverna och lärarna på stress? 
För elevernas del handlar det inom skolvärlden om prov och läxor som skapar stress för dem. 
På fritiden handlar stressen mycket om tidspassning och då främst gällande träningar. De 
visar även indikatorer på att tidsbristen är en stor faktor i stressen hos eleverna. Personalen på 
skolan ser även detta men poängterar även att betygen gör eleverna stressade. Det är endast 
rektorn som anser att stress är positivt, de övriga lärarna som deltog i intervjuerna kan se 
positiva bitar i stress men att de överlag ser stressen som negativt. Den bild jag fått från elever 
och lärare är att stressen påverkar dem negativt, frånsett rektorns upplevelse.  
 
Hur ser problembilden ut på skolan? 
Eleverna har i enkätundersökningen visat att många indikatorer som finns på stress existerar 
på skolan. Mer än hälften av tjejerna har huvudvärk minst en gång i veckan vilket skulle 
kunna ses som ett symtom på stress. Många killar upplever att de har för lite att göra, närmare 
32 % upplever detta minst två gånger i veckan. För tjejerna är det tvärt om då 75 % av dem 
upplever tidsbrist minst två gånger i veckan och 57 % av killarna upplever tidsbrist minst en 
gång i veckan, även detta kan ses som ett tecken på stress. Ett annat tecken på stress är trötthet 
vilket 86 % av tjejerna och 81 % av killarna upplever minst två gånger i veckan. Eleverna 
upplever även att de har problem med koncentrationssvårigheter vilket även det kan vara ett 
tecken på stress. Detta bekräftas även av frågan där eleverna fick ta ställning till om de 
upplever sig stressade, då har över 80 % av tjejerna svarat ja och över 50 % av killarna har 
svarat det samma. Om det finns faktorer i skolmiljön som stressar dem så uppger över 70 % 
av tjejerna att så är fallet och 50 % av killarna.  
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Personalen, lärare och rektor, på skolan upplever inte att stressproblematiken är utbredd bland 
eleverna. Dock kan respondenterna se att inför prov och framförallt betygssättning blir de 
stressade. Men intrycket att det skulle vara ett stort problem ger de inte sken av. Istället kan 
alla lärare samt rektor bekräfta att stress förekommer på skolan då de redogjort för hur de 
hanterar dessa situationer, när elever är stressade.  
 
 
 
Har elever och lärare samma syn på problemet?  
Till viss del har de precis samma syn, på så vis att en stor del av stressen hos eleverna handlar 
om betyg, prov och läxor. I de sammanhang då eleven blir bedömd uppkommer stressen. 
Personalen på skolan se andra faktorer som eleverna själva inte ser, det rör sig om utseende, 
att vara duktig på idrott etc.  
 
Vilka preventiva åtgärder finns på skolan? 
På skolan finns ingen generell metod för att förebygga stress bland eleverna. de insatser som 
görs är punktinsatser för att lösa det akuta problemet som uppstått. Lösningarna är oftast 
kortsiktiga, det rör sig om att flytta ett prov, ändra bedömningens karaktär på så vis att de kan 
lämna in en uppgift istället för att skriva ett prov, låta eleverna slippa vissa delar i 
undervisningen. I flera intervjuer har vikten av struktur kommit fram, att de ska lära eleverna 
att strukturera sina arbeten så att de förhindrar att arbeten hopar sig för att undvika stress.   
 
 

Felkällor 

I min enkätstudie har felkällor minimerats genom att enkäten hade fasta svarsalternativ. I 
vissa fall har respondenter valt att sätta krysset mellan två rutor eller utanför, dessa har jag 
tolkat som bortfall och redovisat i tabellerna. Då alla klasser på skolan i årskurserna 7 - 9 
besvarade enkäten minimerar detta också risken för felkällor. Dock kan tidpunkten för 
enkäten ha betydelse för hur respondenterna svarat, detta då samtliga intervjurespondenter 
medger att stress blir allt vanligare inför betygssättning. Mitt besök på skolan skedde under 
två dagar i april, ungefär en och en halv månad innan betygen ska sättas. Det ska ändå 
poängteras att det är deras uppfattning av verkligheten som enkätresultatet visar, och denna 
kan skifta över året. En annan felkälla kan vara respondentens inställning till enkäten.  
 
Vid intervjustillfällena har felkällor även här försökt att minimerats genom att ställa likartade 
frågor till samtliga respondenter samt att alla intervjuer bandades. Bandningen minskar risken 
för felkällor på så vis att samtalet kan spelas upp flera gånger för att budskapet från 
respondenten ska tolkas på rätt sätt. En intervju genomfördes med två respondenter samtidigt, 
detta skulle kunna leda till att respondenterna hämmar eller förstärker varandras åsikter. Då 
dessa är arbetskollegor sedan många år tillbaka och har till synes mycket högt till tak så 
bedömer jag felkällan i detta fall som ytterst liten.  
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6. Diskussion 

Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som Patel & Davidsson (2003) anser att en 
studie som denna måste beakta. Validiteten tar hänsyn till om vi mäter det som vi har för 
avsikt att mäta. I denna studie var avsikten att kartlägga stressens utbredning på en skola samt 
att studera hur denna skola arbetar förebyggande mot stress. Reliabiliteten syftar till 
tillförlitligheten i mätningen, således kan ett mått vara reliabelt men inte valitt eftersom att 
måttet kan vara tillförlitligt men utan relevans för studien. I denna studie ökar validiteten 
genom att en redogörelse för förfarande, urval och undersökningsmetod är verbaliserad (Patel 
& Davidsson, 2003). I denna studie stämmer syftet väl överens med vad som undersöktes, 
validiteten är således hög. Tillförlitligheten i själva mätningen bedöms som hög eftersom  
 

Syftet med studien är att finna stressindikatorer och orsaker till dessa, samt att ta reda på hur 
skolan arbetar för att förebygga stressen bland eleverna i åk 7-9. Metodvalen för att uppfylla 
syftet har varit väl grundat i litteraturen. Jag har valt att endast studera en skola för att få en 
helhetsbild av denna. Dock hade det kanske varit önskvärt att studera flera skolor för att 
kunna göra en jämförelse, men detta har inte varit möjligt i denna studie på grund av 
tidsaspekten. Det är här viktigt att poängtera att de resultat som jag fått fram i denna studie 
inte är allmängiltiga, men det kan ge en bild av hur man på en skola upplever och förhåller sig 
till stress och förebyggandet av dito.   
 
Enkätundersökningen som gjordes byggde på respondenternas vilja att svara, Patel & 
Davidsson (2003) menar att det därför är av stor vikt att dessa personer får möjlighet att ta del 
av syftet och vidare behandling av enkätresultatet. Respondenterna i undersökningen fick alla 
ta del av detta och fick även tydlig information, både muntligt och skriftligt, om att 
undersökningen var anonym, Trost (2001) menar att det är finns fördelar med enkäten, till 
exempel att den som ansvarar för undersökningen inte kan påverka svaren hos respondenten 
som vid en intervju. Samme författare belyser att det är en fördel om den ansvarige närvarar 
vid ifyllandet av enkäten ifall om missförstånd sker. Detta upptäcktes i denna studie då 
respondenter inte visste innebörden av vissa ord i enkäten, eftersom att jag var närvarande 
kunde jag enkelt förklara vad som menades med frågan. Enkäten utarbetades med omsorg för 
att öka validiteten i studien. Vid analysen av enkäten har ingen fråga kunnat urskiljas som 
misstolkad, däremot riktas misstankar mot att motivationen eller orken hindrat respondenter 
till att svara på de öppna frågorna. I de fallen har jag därför endast valt att bearbeta de öppna 
svar som angetts, eftersom dessa är den respondentens sanning. Bearbetningen bestod i en 
sammanställning av de öppna svaren.  
 
Vid en intervju kan intervjuaren omedvetet styra respondenten till olika svar, dock anser jag 
inte att det har varit fallet i dessa intervjuer. Denna metod är ett bra alternativ i kvalitativa 
undersökningar.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka om indikatorer på stress finns och vad som orsakar stress 
samt att ta reda på hur skolan arbetar för att förebygga detta bland eleverna i åk 7-9. Eftersom 
syftet tar upp tre olika delar, stressindikatorer, orsaker och förebyggande arbete, delas 
diskussionen upp efter dessa tre delar.  
 
 
Stressindikatorer 

Stressindikatorer bland eleverna på skolan är enligt enkätresultaten ett vanligt inslag i deras 
vardag. Det uppseendeväckande i resultatet är den slående skillnaden mellan killar och tjejer. 
Det är i högre grad tjejer som upplever huvudvärk, tidsbrist och trötthet sett till 
svarsalternativen 2-4 ggr/vecka till dagligen. Detta är tydliga indikatorer på stress. 
Skolverkets undersökning Attityder till skolan (2006) bekräftar att tjejer upplever sig mer 
stressade än killar. En faktor som påverkar upplevelsen av stress är i vilken grad individen 
kan påverka sin omgivning. Ellneby (1999) menar att det är den värsta typen av stress som 
människa kan utsättas för är när denne upplever oförmåga att påverka sin situation.  
 
I enkätresultatet i denna studie visar killarna att de har en har en god förmåga till att kunna 
påverka skolans lektioner, arbetstempo, ämnesområden prov och läxor. Tjejerna visar inte alls 
samma tilltro och enkäten visar att tjejer på de allra flesta frågor svarat mer sällan eller nästan 
aldrig. En annan faktor som enkäten behandlade var hur de upplever kraven från sin 
omgivning. Där visar tjejerna att de anser att kraven från dem själva är för höga medan kraven 
från omgivningen är rimliga. För killarna är det tvärt om, de anser att kraven från dem själva 
är rimliga och ett fåtal killar anser att kraven från lärare och föräldrar är för höga.  
 
Som framgår av bakgrunden menar Perski (1999) att om kraven är för höga och 
beslutsutrymmet litet finns en risk att hamna i ett läge som kallas spänt, vilket innebär att du 
aldrig känner dig avslappnad, det finns ingen chans för dig att slappna av, att bryta 
anspänningen för att återhämta energi till kroppen. Det är troligtvis i detta läge många av 
tjejerna befinner sig, eftersom de upplever kraven som höga och att deras förmåga att påverka 
situationen är undermålig. Anspänningen som de känner kan mycket väl vara grunden till 
deras upplevelse av huvudvärk, tidsbrist och trötthet. Killarna upplevde att kraven var rimliga 
och att deras förmåga att påverka situationen var god.      
 
Frankenhaeuser (1993) vittnar om att könsskillnaderna inte är ett undantag för denna skola, 
det är i regel tjejer som upplever pressade situationer som negativa. I hennes studie visades att 
tjejerna upplevde känslor av misslyckande och att de inte duger, trots att deras prestationer 
visade motsatsen. Även de mest ambitiösa och duktiga tjejerna upplevde samma sak. Det 
kanske är häri problematiken ligger, att tjejernas upplevelse i många fall är att de misslyckas 
och inte duger trots att de gör ett mycket bra arbete. På den aktuella skolan, vittnar lärare om 
att tjejerna strävar efter höga betyg och ställer höga krav på sig själva, ingen lärare har sagt att 
tjejerna har dåliga betyg eller att de är sämre än killarna. Ändå upplever de sin situation som 
sämre än killarnas, trots att deras skolresultat i många fall säger någonting annat.  
 
Tjejerna visar fler kroppsliga indikatorer på stress, de upplever även att deras förmåga att 
påverka sin skolsituation är undermålig samt att de upplever ett stort krav från sig själva. 
Slutsatsen är att fler tjejer än killar upplever stress på skolan. Detta bekräftas då över 70 % av 
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tjejerna jämfört med 50 % av killarna upplever faktorer i skolmiljön som stressande. Det ska 
dock poängteras att det finns killar på skolan som upplever stress. Denna överrepresentation 
av tjejer bekräftar lärare då de medger att det främst är tjejer som stressar. Alla i personalen 
som intervjuades har uppgivit att det främst är tjejerna som stressar, trots detta har ingen 
diskussion tagits på skolan om hur förändring skulle kunna ske.  
 
Det finns en metod, DISA-metoden, som syftar till att hjälpa unga tjejer hantera och ge dem 
verktyg till att hantera stress och på så sätt förebygga nedstämdhet (Internet 6). Idag har denna 
metod inte utvärderats på vetenskaplig nivå, men den förekommer allt mer frekvent. Detta är 
glädjande eftersom att det finns människor som har insett problematiken kring stress och 
faktiskt försöker göra något åt det. På sikt kommer säkert en vetenskaplig utvärdering.  
 
 
Orsaker  

Prov och läxor var den allra vanligaste orsaken till stress hos eleverna, enligt dem själva. Men 
är det egentligen provet eller läxan i sig som är stressande? Personalen på skolan beskriver 
betygen som en orsak till att eleverna stressar, dock har ingen elev angett detta som orsak. 
Min tolkning av detta är att eleverna ser prov och läxor som direkta kopplingar till betyget. 
Resultatet på dessa blir således avgörande för vilket betyg de får och vilka möjligheter de har 
att söka in till gymnasieskolan. Jag tror även att krav från omgivningen gör dem stressade vid 
prov och läxor så till vida att de har ett betyg och vill behålla det, eller att föräldrar och lärare 
har förväntningar inom vilken ram de kommer att prestera. I skolverkets rapport (2007) 
framhävs prov, läxor och betyg och egna krav som orsaker till stress, detta stämmer väl 
överens med resultatet av denna studie. Återigen är det en överrepresentation av tjejer som 
upplever att läxor, prov, betyg och egna krav stressar, det visas såväl i skolverkets rapport 
som i denna studie.  
 
Dahlkwist (2004) skriver om ungdomsstress och menar att ungdomar lever i en krävande 
miljö med krav från kamrater samt massmedia och med dessa krav ska de samtidigt försöka 
forma och skapa sin egen identitet. Här är det väldigt intressant att uppmärksamma skillnaden 
mellan elever och lärare på skolan. Eleverna upplever att kraven från sina kompisar är 
rimliga, och ingen elev har uppgivit något svar som är kompisrelaterat på frågan vad som 
orsakar stress. Däremot ser lärare helt andra faktorer som stressar eleverna, såsom utseende 
och att bli accepterad av omgivningen och främst kompisarna.  
 
 

Förebyggande arbete 

Personalen på skolan visar en förståelse för vad stress är och att det är kan vara en tillgång i 
vissa lägen och ett problem i andra eftersom att människans utveckling hämmas vid kraftig 
stresspåverkan. Däremot finns det ingen beredskap för hur stress ska hanteras på skolan, vare 
sig akut eller förebyggande. Det intervjuerna däremot vittnar om är punktinsatser av kortsiktig 
prägel, där det gäller att skapa en balans i elevens liv just för stunden. Här vilar ansvaret på 
lärarens personliga inställning och förmågor till att hjälpa eleven att hantera stressen. Vad 
som är bäst för eleven på lång sikt diskuteras inte alls.  
 
Känslan de ger mig vid intervjuerna är att de gärna skulle arbeta förebyggande mot stress fast 
i dagsläget har de inte resurserna eller kunskapen för att göra det, men de är överens om att 
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det är ett viktigt arbetsområde. Det är även ett viktigt arbetsområde för den aktuella skolan då 
många elever visar indikationer på stress.  
 
Perski (1999) beskriver hur kroppen reagerar vid stresspåverkan och menar att människan har 
tre olika sätt att angripa hotet som stresspåverkan skapar. Det sker genom kamp, flykt eller att 
spela död, och i den ordningen. Stressade elever har alltså gjort en värdering av hotet och 
därefter valt hur de ska angripa det. Vid studier av elevers beteende skulle det säkert vara 
möjligt att dra slutsatser om vilken strategi de valt. Dock ligger nog problemet i att personal 
på skolan inte alls tänker på att tolka elevers beteende som ett resultat av stress. Först när 
eleven utsatts för en långvarig stress och symtom som ångest, fientlighet och depression 
ringer en varningsklocka.  
 
Lärarna tar upp exempel som skulle kunna underlätta elevernas situation. De vittnar om att 
deras planering kan krocka med andra lärares och att arbetsbördan för eleverna därför kan bli 
väldigt stor periodvis, vilket kan stressa dem. Detta vittnar Dahlkwist (2004) om där han 
menar att samordningen mellan lärare är i många fall bristfällig vilket leder till att 
arbetsbelastningen för eleverna blir ojämn. Detta inträffas oftast innan lov och 
terminsavslutningar, en lärare medger att det är klumpigt att alltid planera in prov och läxor 
samtidigt. Här har lärarlaget en stor makt för att kunna förändra elevernas situation genom att 
de börjar samarbeta. En lärare ger som förslag att lärarna ska samarbeta mer mellan ämnena 
för att undvika dubbelarbete för eleverna. Flera ämnen kan slås ihop och arbeta i projekt där 
en produkt blir föremål för bedömning i flera ämnen.  
 
Det finns många små förändringar som skulle kunna göras på planeringsnivån från lärarnas 
sida som i förlängningen skulle underlätta situationen för eleverna. I vissa fall kan arbetssätt 
som syftar till helt andra saker vara goda stressförebyggande åtgärder. Bremberg (2004) 
skriver att stress kan förhindras genom goda sociala nätverk och elevens egen copingstrategi 
som syftar till elevens förmåga att hantera problems om uppstår, i detta fall stress. Samme 
författare menar att främja kamratrelationer också har en förebyggande effekt av stress. Detta 
är vanligtvis vad skolor arbetar med, men syftet med arbetet är oftast inte att förebygga stress. 
Strandell (1998) menar även att skolans klimat och professionella kompetens är avgörande för 
hur elever klarar sig på sikt rörande sin hälsa.   
 
Att inleda ett hälsofrämjande arbete i grundskolan som syftar till att förebygga stress kräver 
mycket kunskap och kraft, det är ett tvärvetenskapligt arbetssätt vilket framgår av rapportens 
inledning. Hälsovetenskap blandas med pedagogik, allt för att främja elevernas hälsa. Imsen 
(2000) menar att alla förändringar som samhället vill åstadkomma hamnar på skolans bord, 
något som hon menar kan vara omöjligt för skolan att iscensätta. Detta borde inte alls vara 
omöjligt att iscensätta om lärare få kunskap och redskap för arbeta på ett sådant sätt. Jag tror 
att det är väldigt viktigt att personal får syn på hur stress kan påverka eleverna för att de sedan 
ska kunna ta ställning till om det är ett problem eller inte. Lärarna i denna studie ser stressen 
hos eleverna inför prov samt läxor och kanske framför allt när det gäller betygen. Genom att 
ge lärarna möjligheter att se andra tecken på stress kan de säkert finna nya sätt till att anpassa 
skolan och undervisningen. Det skulle säkert leda till att många elevers stressupplevelser 
skulle minska.  
 
En annan intressant aspekt på problemet handlar om elevernas skolresultat och betyg. Av 
bakgrunden framgår det tydligt att negativ stress påverkar eleverna på så vis att de får sämre 
minne, koncentrationssvårigheter och blir allt tröttare. Vilket leder till att resultaten blir 
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sämre. Här borde skolan gå in och agera, eftersom att skolan ska skapa en miljö där eleverna 
får växa och utvecklas i. Det borde därför vara en självklarhet för skolan att förebygga stress 
då detta påverkar skolans resultat. Men detta är inte den enda anledningen till att förebygga 
stress, skolan har som bekant ett samhällsansvar i att forma det kommande samhällets 
medborgare. Frågan blir då: Vilka samhällsmedborgare vill vi ha?  
 

 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Under denna studie har mycket intressanta frågor och funderingar dykt upp. Studien har gjort 
mig än mer övertygad om att förebyggandet av stress i samhället är nödvändigt för våra 
samhällsmedborgare, och då i synnerhet för de unga. Infall som denna rapport inte svarar på 
berör: 
 

� Hur ett förebyggande arbete mot stress skulle kunna ske genom ett samarbete mellan 

skolan och hälsovården. 

� Varför tjejer stressar mer än killar i skolan. 

� Ställer skolan och vuxenvärlden olika krav beroende på elevens kön. Hör detta ihop 

med stressupplevelsen? 

� Fler långsiktiga utvärderingar av konsekvenserna av stressförebyggande arbete. 
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Bilaga 1 

Din hälsa 

Denna enkätundersökning syftar till att kartlägga elevers hälsa i årskurs 7 till 9. 
Undersökningen görs som en del i mitt examensarbete vid Luleå tekniska universitet. 

Ni är anonyma vilket betyder att ni inte ska skriva ert namn.  
 
Det svar som passar er markerar ni med ett kryss,�. 
 
Årskurs:_____ 
Flicka  �     
Pojke  � 
 
    
Ange hur ofta Ange hur ofta Ange hur ofta Ange hur ofta 
du upplever:du upplever:du upplever:du upplever:    
    

1. Huvudvärk � � � � � � 

2. Magont  � � � � � � 

3. Tidsbrist  � � � � � � 

4. Trötthet  � � � � � � 

5. För lite att göra � � � � � � 

6. Koncentrations- 
svårigheter  � � � � � � 

Fysisk motion � � � � � � 

7. Påverkar frågorna 1-6 din skolsituation?  Ja �   Nej � 

8. Förklara varför:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ange i vilken Ange i vilken Ange i vilken Ange i vilken 
utsträckning du kan utsträckning du kan utsträckning du kan utsträckning du kan 
påverka: påverka: påverka: påverka:     
 

9. Lektioner  � � � � 

10. Arbetstempo � � � � 

11. Ämnesområden � � � � 

12. Prov (innehåll, tidpunkt) � � � � 

13. Läxor (innehåll, tidpunkt)  � � � � 



 

 
 

AAAAnge hur du nge hur du nge hur du nge hur du upplever upplever upplever upplever     
de krav som ställs på dig, de krav som ställs på dig, de krav som ställs på dig, de krav som ställs på dig, 
från:från:från:från:    

14. Dig själv � � � 

15. Föräldrar � � � 

16. Lärare � � � 

17. Kompisar � � � 

18. Hur reagerar du om kraven är för låga?______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Hur reagerar du om kraven är för höga?______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Finns det faktorer i ditt liv som gör dig stressad?  Ja �   Nej � 

21. Om ja, beskriv vilka?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. Finns det faktorer i skolmiljön som gör dig stressad?  Ja �   Nej � 

23. Om ja, beskriv vilka?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Andra tankar och funderingar som du har kring hälsa:________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 

 
 

 Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 
Vilken syn har du på stress?  
 Positiv/negativ? 
 Skadligt/ nyttigt? 
 
Hur upplever du stress bland eleverna? 
 På vilket sätt? 
 I vilka situationer? 
 Skillnader mellan könen? 
 Orsaker? 
 I vilken utsträckning? 
 
Vad gör du om en elev känner sig stressad? 
 Konkret? 
 Långsiktigt/ kortsiktigt? 
 Konsekvenser för eleven? 
 
Upplever du att det finns ett behov i samhället av att unga människor får lära sig att 
hantera stress? 
 
Finns samma behov på denna skola? 
 
Strategi som tillämpas på skolan vid stress hos eleverna? 
 Förebyggande? 
 Akut? 
 Kortsiktigt/ Långsiktigt? 
 
 
 

 

 
 




