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 SAMMANFATTNING 
 
Stress bland ungdomar är något som går allt längre ner i åldrarna. Prestationskrav och 
konkurrens ökar och många ungdomar är rädda att inte räcka till vilket kan leda till stress. 
Syftet med studien är att undersöka vad som stressar ungdomar på det naturvetenskapliga 
programmet i gymnasieskolan och hur elevernas copingresurser verkar i förhållande till 
stressen.  
 
Studien bygger på ett flertal olika psykologiska teorier om stress och coping, däribland Krav-
Kontroll-Stöd modellen, utvecklad av Robert Karasek och Töres Theorell (1990), Lazarus och 
Folkmans teorier om coping (1984), Siegrist ansträngnings- och belöningsmodell (1996) samt 
Blumberg och Pringles (1982) prestationsteori. I en enkätstudie deltog 64 elever på det 
naturvetenskapliga programmet i Luleå.  
 
I studien framkom att eleverna hade genomsnittliga copingresurser och att den generella 
stressnivån visade inte var särskilt hög. Faktorer som eleverna ansåg som stressande var 
framförallt att prov och läxor sammanfaller, och att tiden inte räcker till. Något som skulle 
kunna förbättras är förhållandet mellan lärare och elever. En bättre kommunikation där bägge 
parter har möjlighet att komma till tals skulle kunna verka positivt för elevernas upplevelse av 
skolsituationen.  
 
Nyckelord: Stress, copingresurser, ungdomar 
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ABSTRACT 
 

Stress in the adolescence is something that occurs further and further down in the ages. The 
demand on achievement and competition increases and many are afraid of not being good 
enough, which is something that may lead to stress. The purpose of the study is to find out 
what causes stress among adolescence at the natural scientific program in the upper secondary 
school and also to find out how the students coping resources are in relation to the stress. 
 
The study is based on several psychological theories about stress and coping, for example the  
Demand-Control-Support model, developed by Robert Karasek and Töres Theorell (1990), 
Lazarus and Folkman’s theory about coping (1984), Siegrist effort-reward model (1996) and 
Blumberg and Pringles performance theory (1982). In a questionnaire study 64 students at the 
natural scientific program in Luleå participated.  
 
The study revealed that the students’ coping resources were at an average level and that the 
general stress level at the program was not too much above average. Factors that the students 
found stressful were foremost that exam and homeworks are too close in time and that they 
don’t have enough time. One thing that could be improved is the relationship between the 
teachers and the students. Better communication where both parties have the opportunity to 
speak up would probably work in a positive manner for the student’s experience of their 
situation in school.  
 
Keywords: Stress, coping resources, adolescens 
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 1. INLEDNING 
 
I och med att stressen ökar allt mer i samhället, och dessutom tenderar att gå allt längre ner i 
åldrarna, är det intressant att se hur detta ser ut hos ungdomar i gymnasieåldern. Kraven på 
ungdomar i denna ålder börjar öka vilket innebär större ansvar och att de ställs inför flera 
avgörande val samtidigt som framtiden ofta upplevs som mer osäker och mindre förutsägbar än 
vad den gjorde tidigare. 
 
Som individ är det viktigt att räcka till på alla plan, i skolan, som kompis, i hemmet, i sina 
fritidsaktiviteter etcetera, ingen vill vara med om att inte duga eller inte platsa. Det är en tid då 
ens värderingar allt starkare börjar ta form och att våga stå upp för dem och vara den man är 
kan verka stressande på individen eftersom det är svårt att veta om värderingarna kommer att 
accepteras av kamrater och andra i individens närhet. 
 
Ungdomstiden är en period i livet då en individ är påverkningsbar och då det sker många 
förändringar och den press och stress som detta medför är kännbar. Att undersöka vad som 
stressar i skolsituationen samt vilka resurser ungdomar har att hantera denna stress är därför 
intressant. Vilka krav ställs på eleverna i skolan och hur upplever de att de kan leva upp till 
dessa krav? Det är intressant att undersöka hur eleverna upplever sin möjlighet att påverka sin 
skolsituation. Socialt stöd är viktigt för individer i alla åldrar men kanske extra viktigt just hos 
denna åldersgrupp. En individ behöver känna sig accepterad och omtyckt samt veta att det 
finns personer som han/hon kan lita på och söka stöd hos. Det är även intressant att undersöka 
motivationsnivån och betydelsen av att prestera bra i skolan.   
 
 
 

 1



2.  TIDIGARE FORSKNING 
 
2.1.  Allmänt om stress och hur stressen ser ut hos ungdomar idag 
 
Stress kan orsakas om det råder en obalans mellan vad vi behöver och klarar av och vad miljön 
erbjuder och kräver av oss, men den kan också framkallas om det är en obalans mellan 
förväntningar och upplevd verklighet (Levi, 2001). Ytterligare en anledning till att stress 
uppstår är våra rollkonflikter. En minsta gemensamma nämnare för dessa är att vi saknar 
inflytande, det vill säga, att vi inte kan kontrollera våra liv. Vi kan inte hantera precis allt som 
händer och sker i våra liv, men vi kan göra vårt bästa för att försöka hantera det så bra som 
möjligt. Det kan till exempel vara genom att förändra livssituationen, fly eller blunda för 
verkligheten, intala sig att allt är bra, be om hjälp och så vidare. Detta är vad som kallas för 
coping och är något som kan påverka stressnivån hos en person. Stress beror på hur du har det 
och hur du tar det – med andra ord, olika människor påverkas på olika sätt (Levi, 2001). 

 
Idag talas det ofta om ”vår tids stress”, trots att stress är något som har funnits sedan urminnes 
tider. Skillnaden mellan förr och nu är att det numera inte längre är samma faktorer som utgör 
hot och faror för oss som förr. Vad som dock är detsamma är stressreaktionerna. Problemet är 
att idag tjänar sällan stressreaktionerna något rimligt ändamål. Dessa antas istället, om de är 
långvariga, intensiva eller upprepande, kunna verka skadande på organismen och leda till 
sjukdom (Levi, 2001). 

 
Hans Selye (1978) försökte beskriva en organisms samlade reaktioner på svåra påfrestningar 
med vad han kallade för ”generella adaptionssyndromet” – G.A.S. Detta syndrom bestod av tre 
huvudfaser; alarmfas, motståndsfas och utmattningsfas. I alarmfasen avstannar all aktivitet, vi 
försöker orientera oss och medvetet eller omedvetet välja reaktionsstrategi samt lösa problemet 
(Theorell, 2003). När vi misslyckas med att lösa problemet inträder motståndsfasen, där vi 
använder stora mängder energi och motståndskraft för att möta angreppet. Den sista fasen, 
utmattningsfasen, inträder när vi blir kvitt hoten/överbelastningen och börjar urskilja effekterna 
av den extrema överansträngning som vi under lång tid varit utsatta för. Ett första tecken på att 
utmattningsfasen har inträtt är en känsla av ihållande trötthet, sömnsvårigheter, samt olust inför 
att börja dagen eller gå till jobbet. Även allvarligare symptom kan uppträda hos personen 
(Theorell, 2003). 

 
Det arbete vi har påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande både positivt och negativt. Arbetet 
kan vara en av de viktigaste hälsobefrämjande orsakerna om vissa faktorer infrias. Dessa är att 
kraven som ställs på en arbetstagare ska vara optimala, de anställda ska ha rimlig grad av 
beslutsutrymme/kontroll och den psykosociala miljön ska vara stödjande och uppmuntrande. 
Om istället det omvända gäller kan det istället leda till ohälsa. 

 
Enligt Christina Doctare (2000) är hjärnstress en ny folksjukdom och hon menar att om en 
person inte gör något åt sin hjärnstress så finns risken att denne hamnar i ett tillstånd av 
utbrändhet med livet som insats. Hon beskriver det som ”individens upplevda eller faktiska 
förlust av frihet i tanke och handling, när tillvarons påfrestningar är större än individens 
förmåga att hantera dem” (s. 64). En obalans i hjärnans olika funktionssystem och mellan de 
olika hjärnhalvorna uppstår, vilken i sin tur skapar en obalans i hjärncellernas neurokemi, vilket 
påverkar cellernas struktur och funktion. En obalans som denna påverkar både kroppens och 
hjärnans funktioner. I rapporten ”Barnomsorg och skola 2000 – skolverkets lägesbedömning” 
redovisas regeringens förslag på områden som särskilt behöver uppmärksammas, däribland den 
ökande stressen (Skolverket, 2000). Stressen hos barn, elever och personal i barnomsorg och 
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skola är ett allvarligt problem, och bristen på kompetens inom verksamheten liksom hos ledare 
har inneburit ökade krav på personal och indirekt på barn och elever. 
 
Den svenska folkhälsan har på många sätt förbättrats under de senaste 20 åren, till exempel så 
har medellivslängden ökat både hos män och hos kvinnor. Något som dock oroar är att allt fler 
personer i åldern 16-44 år anser sin hälsa vara dålig – och de stressrelaterade sjukdomarna 
dominerar här (Währborg, 2003). 

 
I en utredning (SOU, 2006:77) framkom att undersökningar som gjorts bland jämförbara 
grupper av ungdomar i åldern 15-24 år, under perioden 1980-2005, var slutsatsen att besvär 
som oro, nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet, samt värk och anspänningar har ökat med 
tiden, vidare att det skett en tredubbling av antalet kvinnor i åldern 16-24 år som upplever 
dylika besvär (från 9 % till 30 %). Andelen 16-24 åringar med huvudvärk, värk i skuldror, 
nacke, händer, ben och knän har fördubblats bland män och tredubblats bland kvinnor och fler 
unga vårdas på sjukhus för depression och ångest.  
 
Enligt Eriksson (1959 s.89) (refererat i Antonovsky, 1987) så utgör tiden efter puberteten, en 
skådeplats för omvälvande förändringar. I alla kulturer ställs ungdomar inför att bli någon, att 
”utveckla en bestämd personlighet i en social verklighet som man förstår” (s. 141). Många är oroliga 
över att de inte duger, samtidigt som prestationskraven och konkurrensen ökar vilket är något 
som kan leda till stress (Ellneby, 1999). 
 
Ungdomarnas skola är att jämställa med den vuxnes arbete, men skillnaden är att skolgången 
till stor del är obligatorisk medan de vuxna kan välja vad de vill jobba med (Ellneby, 1999). 
Enligt rapporten ”Barns och ungas stress i skolan”(Barnombudsmannen, 2001) omfattas alla elever 
från förskolan och uppåt av arbetsmiljölagen, AML, något som inte är alldeles klart för alla.  
 
Studien ”Coping with interpersonal stress and psychological health among children and 
adolescents: A meta-analysis” (Clark, 2006) baserades på resultatet av 40 publicerade och 
opublicerade studier om barn och ungdomars coping vid stress. Deltagarna i studien var 21 år 
eller yngre och i meta-analysen förklaras sambandet mellan aktiv coping och psykosocial hälsa 
hos ungdomarna. Med aktiv coping menas strategier som är direkt problemlösande, kognitivt 
beslutsfattande, kognitiv omstrukturering och där personen söker förståelse av problemet. Med 
aktiv coping är det tänkt att en individ ska kunna uppnå någon form av personlig kontroll över 
aspekter i omgivningen som verkar stressande och individens känslor. Fyra områden 
undersöktes, externaliserade och internaliserade beteendeproblem, social kompetens och 
akademisk prestation. Studien tillhandahåller empiriska bevis för sammanhangets betydelse, 
kontrollen över stressorer, förståelse för relationen mellan aktiv coping och anpassningsförmåga 
bland ungdomar som upplever stress. Sambandet mellan aktiv coping och hur individen 
fungerar psykosocialt var liten men sågs ändå som betydelsefull. Det visade sig att aktiv coping 
hade särskild betydelse för ungdomar som stod inför kontrollerbara stressorer. De ungdomar 
som använde aktiv coping som respons vid kontrollerbara stressorer som till exempel att gräla 
med föräldrar eller syskon, hade mindre externaliserade problem och högre social kompetens 
än de ungdomar som använde aktiv coping som respons vid okontrollerbara stressorer som till 
exempel om föräldrarna är väldigt oeniga om något eller om ett barns bästa kompis flyttar 
(Clark, 2006). 
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2.2. Orsaker som kan göra ungdomar stressade 
 
Skolmiljön har uppmärksammats som en faktor som bidrar till ohälsa hos barn och ungdomar 
(Barnombudsmannen, 2001). Stora klasser och för låg lärartäthet blir till en påfrestande och 
stressframkallande arbetsmiljö för eleverna. Läkaren Peter Währborg (refererad i 
Barnombudsmannen, 2001) menar att en annan orsak kan vara att människan idag allt tidigare 
utsätts för psykiska påverkningar, till exempel genom att tempot och kraven i samhället har 
ökat.  
 
I sin bok ”Stress och den nya ohälsan” beskriver Währborg (2003) ytterligare stressorer i 
barnets liv. Han nämner bland annat känslomässigt betydande separationer, relationsstörningar, 
vantrivsel i skolan, traumatiska upplevelser och brister i trygghet och social stabilitet. 
 
I Susanne Häggqvist (2000) rapport ”Skolans arbetsmiljö och välbefinnande ur ett elevperspektiv” 
skriver hon att Sverige deltar i ett internationellt forskningsprojekt, Health Behaviour in 
School-Aged Children – WHO Collaborative Study, som bland annat kartlägger skolbarns 
hälsovanor i olika länder. Resultaten visar att svenska elever med stigande ålder både tycker 
sämre om skolan och anser sig ha mindre att säga till om. Den slutsatsen som drogs var att 
”skolan tycks bidra till sådant som kan leda till en negativ hälsoutveckling” (s. 2) Vidare visar 
Häggqvists (2000) rapport att psykosociala problem i skolan har ökat i omfattning från 12 % 
1991 till 54 % 1996. 
  
I Skolverkets (2000) rapport ”Barnomsorg och skola 2000 – skolverkets bedömning” beskrivs olika 
orsaker till stress hos ungdomar. Det pekas bland annat på att kraven på eleverna är större, det 
har på flera håll uttryckts att elever och lärare saknar kontroll över den egna tiden samt att 
denna typ av maktlöshet kan skapa stress. I rapporten gav eleverna uttryck för ökad stress och 
att nästan dubbelt så många flickor som pojkar upplevde sig som mycket stressade. Stressen är 
allra störst på gymnasieskolans natur- och samhällsvetenskapsprogram. 
 
Skolverkets (2000) rapport visade även att ungdomarna själva ansåg att faktorer som att arbeta 
för bra betyg, att kraven i skolan är för höga samt att det är svårt att hinna med alla aktiviteter 
som ingår i skolan och på fritiden verkade stressande för dem. Enligt Skolverket var det en av 
10 elever som ansåg att skolan inte är betydelsefull, och två av 10 elever som tyckte att skolan 
inte ger dem lust att läsa. 
 
Omkring 700 ungdomar i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet, samt universitetsstudenter 
runt om i Sverige, fick möjlighet att tycka till om vad de anser att stress är, vad den kan bero 
på och vad som skulle kunna göras för att förhindra eller minska stressen. Genom samtalen 
framkom att ungdomarna upplevde mer stress ju äldre de blev. Undantaget var elever i små 
eller medelstora städer som gick ett yrkesförberedande program, vilka knappt kände sig 
stressade alls (SOU, 2006:77). 
 
En av skolungdomsgrupperna som undersöktes låg i en liten ort i Götaland (SOU, 2006:77). 
Flertalet elever där ansåg att stress kunde likställas med tidsbrist och att det genom att planera 
och ha framförhållning var möjligt att undvika stressen. Många ansåg att dagens 
prestationssamhälle var en källa till stress samt att stress överförs från vuxna till unga. Medias 
tryck på prestation är också något som stressar Det som dock stressar mest är skolan. 
Majoriteten ansåg att på grund av att det är så mycket som ska göras i skolan kan de aldrig 
känna sig riktigt fri. Prov och läxor kommer alltid på samma gång och detta verkade stressande 
för nästan samtliga elever.  
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”Man råpluggar, och lär sig inte lika mycket. Man lär sig för dagen. Man glömmer bort det man läst så 
fort provet är över.” (SOU, 2006:77, s 123) 

 
Den sammantagna upplevelsen som eleverna hade, oavsett vilket program de gick på, var att 
elever som går på ett teoretiskt program är mer stressade än de som går ett yrkesförberedande 
program (SOU, 2006:77). De ansåg att det förelåg en hård konkurrens på både 
samhällsprogrammet och det naturvetenskapliga programmet och att det var viktigt att plugga 
hårt på dessa program för att uppnå höga betyg då de sällan vet vilken högskola de ska välja 
och betygen avgör framtida valmöjligheter. De elever som går på det naturvetenskapliga 
programmet vet ofta vad de vill utbilda sig till i framtiden och för dem är bra betyg ett 
nödvändigt steg på vägen för att nå sina uppsatta mål. Följande faktorer ansågs av ungdomarna 
som stressframkallande källor: 

• Otydliga mål och instruktioner 
• Stora klasser 
• Dåligt samarbete lärare – elever vad gäller planering av skolarbetet 
• Arbetsmiljön i skolan 

Några elever tyckte att svårigheter i hemmet kunde vara en bidragande faktor till stress (SOU, 
2006:77). 

 
 

2.3. Symptom på stress 
 
Lennart Levi (2002) anser att om vi utsätts för stressorer tillräckligt länge exempelvis i arbetet, 
så upplever de flesta känslomässiga reaktioner som t ex oro, nedstämdhet, olust, trötthet och 
rastlöshet. Även vårt beteende kan påverkas av stress i arbetet, till exempel genom att vi röker 
eller dricker för mycket. Vidare kan vi även få fysiologiska reaktioner som högt blodtryck, 
muskelspänning, ryggbesvär och magsmärtor.  
 
De vanligaste psykiska symptomen på stress hos ungdomar är självosäkerhet, överkänslighet 
och ängslan (Levi, 2001). De vanligaste psykosomatiska symptomen är huvudvärk och 
buksmärtor, men även intellektet påverkas, t ex genom att vi får svårt att lära oss nya saker, 
koncentrera oss, fatta beslut och svårt att minnas saker. Det har visat sig att ca 10-20 % av 
svenska barn och ungdomar idag lider av psykiska eller psykosomatiska problem och dessa har 
sedan 1985/1986 fram till 1997/1998 ökat kraftigt. 
 
Sven Bremberg (refererad av Barnombudsmannen, 2001) verksam vid centrum för barn och 
ungdomshälsa, har undersökt förekomsten av smärta och trötthet i skolåldern och det visade sig 
att olika former av smärta och trötthet ökade med åldern. 
 
Wasserman (2000) fann att mellan 1 och 2 % av tonårsflickorna drabbas av ätstörningar, men 
även att pojkar drabbas av sjukdomen. Mycket antas bero på ökade krav i skolan och på 
arbetsmarknaden, samt de budskap som förmedlas av media – där tonåringen måste vara smal 
och snygg för att uppfattas som framgångsrik. 
 
 
2.4. Hur ser ungdomars coping ut? 
 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver i sin bok ”Stress, appraisal and coping” olika 
copingstrategier som kan vara användbara för att hantera stress, till exempel att uttrycka 
känslor, försöka stå ut, söka stöd från andra och att aktivt försöka lösa problemet.  
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Enligt Compas (1987)(refererad av Wolchik & Sandler, 1997) finns följande enighet om barns 
copingförmågor. 
 

1. Barn har förmåga till coping, inte bara genom beteende utan även genom 
känslomässiga och kognitiva responser. 

2. Coping innefattar inte bara responser som är effektiva för att minska stressen utan även 
ineffektiva. 

3. Coping är i de flesta situationer en serie av aktiviteter som varierar beroende på vilken 
stressor som personen blir utsatt för och på tidpunkt i copingprocessen. 

 
Kamp- och flyktbeteendet är ett sätt att hantera (coping) den stress de känner/upplever eller 
för att slippa ta itu med något som upplevs som betungande. Exempel på flyktbeteenden kan vara 
att sova mycket och länge, titta på TV, ägna sig åt överdrivet skolarbete, skolka eller ett 
apatiskt beteende. Även att omvandla stressen till aktiviteter som till exempel sex, droger, 
teater, måla, etcetera är även det exempel på flykt. Exempel på kampbeteenden kan vara att 
individen använder sig av fysisk eller verbal aggressivitet som att skrika, sparka, slå, smälla i 
dörrar, svära, etcetera eller genom trots eller att individen uppträder destruktivt (Ellneby, 
1999). 

 
 

2.5. Vad bör göras? 
 
Währborg (2000), (refererad i Levi, 2001) anser att det är av stor betydelse att föräldrar ställer 
upp för sina barn, har den nödvändiga kunskapen om vad barn behöver och förmår, har 
tillräckligt med tid och kraft och en rimlig grad av kontinuitet i kontakten med barnet.  
 
Åtgärder bör göras såväl inom undervisningen och inom skolpolitiken som inom själva 
arbetsmiljön i skolan. Bremberg (refererad i Barnombudsmannen, 2001) fann i en studie att 
klassens storlek hade betydelse när det gäller hur bra det går för eleverna. Klasser med över 20 
elever i klarade sig sämre än de klasser som hade färre än 20 elever. Lärarna bör aktivt 
medverka till att prov, läxor, projekt och dylikt planeras in i samråd med andra berörda lärare 
för att minska risken för att eleverna utsätts för orimlig eller onödig stress. Även elevernas egna 
inflytande över sin situation bör ökas. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är ventilation, 
ljudisolation och luftkonditionering (Barnombudsmannen, 2001). 
 
Danuta Wasserman (2000) nämner två preventiva program som har utvecklats och riktats till 
högstadiet och gymnasieskolan, ”Kärleken är den bästa kicken” och utbildningspaketet 
”Livskompetens”. Programmen lyfter fram livsfrågor och andra frågor som berör elevens 
psykiska hälsa. En viktig del i undervisningen är att lära sig att be om hjälp. Att lära sig hitta 
konstruktiva lösningar, och att lära sig att skapa och bevara relationer är också viktiga inslag i 
de förebyggande programmen. 
 
Det är svårt att ta bort stressen, men det viktiga är att klara av utmaningar och att utveckla en 
god självkänsla (Ellneby, 1999). När ungdomar klarar av utmaningar som ligger på toppen av 
deras förmåga stärks deras självkänsla (SOU, 2006:77). 

 
Kristina Orth-Gomér (1999) (refererad av Levi, 2001) menar att det sociala stödet är en viktig 
”friskfaktor”. En människa behöver både ge och få socialt stöd, vilket kan vara i form av 
beröm, uppskattning, praktiska råd eller att bara finnas till hands. Det anses vara avgörande för 
vår integration i samhället och innefattar inte bara djupa känslomässiga kontakter utan även 
ytliga kontakter.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att undersöka vad gymnasieelever på det naturvetenskapliga (NV) programmet 
upplever stressande och att undersöka deras copingresurser. Det är också av intresse att 
undersöka hur elevernas stressnivå ser ut rent generellt och om det finns någon tydlig skillnad 
med avseende på stressnivå mellan årskurserna. Antagandena är att programmets utformning 
med mycket teori och tunga ämnen som kemi och fysik kan skapa mer stress hos eleverna. 
Höga betyg som behövs för att de senare ska kunna komma in på högre utbildningar kan också 
skapa stress.  
 
De direkta forskningsfrågorna är: 

• Hur ser elevernas copingresurser ut på naturvetenskapliga programmet? 
• Finns det något samband mellan elevernas copingresurser och deras upplevelse av 

stress? 
• Hur upplever eleverna sin nuvarande skolsituation? (Krav, kontroll, stöd, 

motivation etcetera) 
• Finns det någon skillnad mellan klasserna inom NV-programmet avseende 

elevernas upplevda stress? 
• Finns det något samband mellan elevernas upplevda stress och deras upplevelse av 

krav, kontroll, stöd och motivation? 
• Vilka är de främsta faktorerna som orsakar stress hos gymnasieelever på NV-

programmet? 
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4. DEFINITION AV BEGREPPEN 
 
Stressor: 
Selye (1978) definierar en stressor som det som producerar/orsakar stress. Det mesta i 
omgivningen kan ses som olika starka stressorer i förhållande till deras förmåga att producera 
stress. Det kan till exempel vara ospecifika krav och förändringar.  
 
Fysikaliska stressorer rör förhållanden i vår omgivning, som till exempel ljus, ljud och 
temperatur. Psykologiska stressorer utgår ofta från ett observerbart beteende som kan tilldelas 
mätbara egenskaper, som till exempel känslor som ångest, sorg, vrede eller påfrestande 
livshändelser (Währborg, 2002). 
 
Stress:  
Hans Selye (1978) var den som etablerade begreppet. Theorell (2003) beskriver Selyes 
stressbegrepp som ”kroppens ospecifika uppvarvning som svar på en påfrestning eller utmaning 
vilken som helst” (s. 35). Währborg (2002) beskriver dock stress som ett modeord som på sitt 
sätt belyser vad som kännetecknar vår tid.  
 
Tidigare definierades stress ofta som antingen stimuli, som till exempel en sjukdom, eller som 
en respons, det vill säga stress som ett tillstånd. Dagens definitioner betonar relationen mellan 
individen och miljön (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
”Psychological stress is a particular relationship between the person and the environment that is appraised 
by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her wellbeing” (Lazarus & 
Folkman, 1984, s. 19) 
 
Coping: 
Enligt Egidus (2005) förekommer coping i flera betydelsenyanser. Det är en engelskspråkig 
term som avser förmåga eller åtgärd som gör att individen lyckas klara av något på ett adekvat 
sätt eller att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker 
konstruktivt, passivt eller destruktivt. 
  
”Constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage specific external and/or internal 
demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (Lazarus & Folkman, 
1984, s.141) 
 
Psykosocial: 
Den vanligaste definitionen av psykosocial är “interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala 
faktorer” (Theorell, 2003, s.14). 
 
Ungdom: 
Kommittédirektivets definition av ungdomar anses vara individer i åldern 13–25 år (SOU 
2006:77, s 32). 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 
 
5.1. Utvecklandet av stressteorierna – Vad är stress? 
 
På senare tid, främst efter andra världskriget, har stress kommit att ses som en del av livet med 
konsekvenser för hälsa och sjukdom. Inte minst genom sättet på vilket denna stress hanteras 
(Andersson, 2002). 
 
Stress är ett begrepp som hänvisar till en obalans i systemet som helhet, och då särskilt 
systemets kontrollkapacitet, som t ex hjärnan, hjärtmuskeln och de psykoendokrina systemen, 
men det uppstår även på kognitiva funktionsnivåer och interpersonella nivåer. När en 
organisms kontrollsystem försöker bibehålla en införlivad funktion samtidigt som det är många 
miljömässiga utmaningar upplever den ett belastat tillstånd, en så kallad anspänning (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
De flesta av dagens stressteorier utvecklades för att beskriva reaktionerna på akut stress i 
situationer som var ett hot för överlevnaden. Karaseks och Theorells teoretiska perspektiv 
rörande stress utvecklades för ett annat område, nämligen arbetsmiljön. På en arbetsplats kan en 
stressor för en anställd vara att repetera samma arbetsuppgifter under en lång period utan 
möjlighet att påverka dem. Stressorer som dessa kan vara återkommande händelser i 
arbetssituationen. Möjligheten att kontrollera dem är en viktig komponent i den teoretiska 
modellen.  
 
Stressorer orsakar stress. Ständigt ställs vi inför stimuli som vi inte har några automatiska 
responser för, men oavsett om stressorn är positiv eller negativ, intern eller extern, påtvingad 
eller frivilligt vald, så måste vi ändå agera (Antonovsky, 1987). Lazarus & Folkmans (1984) 
definition av stressor lyder ”psykologisk stress är ett förhållande mellan individen och omvärlden, som 
av individen bedöms vara påfrestande eller överskrida hans eller hennes resurser och äventyra hans eller 
hennes välbefinnande” (s. 19). Stimuli som bedöms vara ofarliga, positiva eller irrelevanta utesluts 
dock ur kategorin stressorer (Antonovsky, 1987). 
 
Stressteorierna har trots alla sina olikheter ett gemensamt drag, nämligen att miljön är källan 
eller orsaken och att individen är måltavlan. Enligt Levi (1972)(refererad av Karasek & 
Theorell, 1990) kan många orsaker hopa sig och producera en enda effekt, samtidig som en 
enda stressor kan visa sig i ganska många olika skepnader.  
 
För att vara effektiv och nöjd med jobbet är vissa former av krav nödvändiga, men blir det för 
höga nivåer av kraven kan det vara ödesdigert. Hans Selyes (1976)(refererad av Karasek & 
Theorell, 1990) föreställning om en optimal nivå på krav i G.A.S, och andra klassiska teoriers 
(Yerkes & Dodson, 1908; Wundt, 1922, refererade av Karasek & Theorell, 1990) på 
stimulering och prestation, formar grunden i många nutida stressteorier. Det är underförstått att 
individen kan använda sig av existerande processer för att bibehålla balans i systemet, maximera 
prestationer och minimera anspänning.  
 
Genom att omforma arbetet, förbättra det sociala stödet och belöna arbetet kan arbetsrelaterad 
stress förebyggas eller motverkas. Den fysiska arbetsmiljön bör även anpassas till arbetstagarens 
förmågor, behov och rimliga förväntningar (Levi, 2001).
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5.1.1. Hypotesen om överansträngning 
Selye (1978) gör en åtskillnad mellan positiv och negativ stress där han menar att en viss mängd 
av stress är att ses som något bra, medan för mycket stress representerar negativ stress och kan 
medföra patologi. I sin teori har han dock inte specificerat vid vilken grad av stress som positiv 
stress övergår till negativ.  
   
Karasek & Theorell (1990) specificerar i sin tvådimensionella teori dels de villkor som 
bestämmer om konsekvenserna som uppstår när en individ utsätts för en stressor kommer att 
vara bra eller dåliga. Avgörande är de krav som ställs och den grad av kontroll som individen 
har i den stressande situationen. Slutsatsen är att det vid höga krav och liten kontroll kan 
uppstå fysisk och psykisk stress samt eventuella sjukdomar.  

 
Enligt Karasek & Theorell (1990) uppstår lärande i situationer som kräver både att individen 
får utöva sin kompetens att fatta beslut och samtidigt innehåller krav och utmaningar för 
individen. Den nya beteenderesponsen som följer efter att en individ själv får välja hur 
han/hon på bästa sätt ska hantera en ny stressor införlivas i personens register av 
copingstrategier. Det vidgade registret av lösningar höjer individens potentiella aktivitetsnivå i 
framtiden, motivationen ökar och individen kan riskera mera.   
    
Seligman (1975)(refererad av Karasek & Theorell, 1990) observerade att en ung person måste 
få konfrontera och lösa situationer som t ex ångest, känslan att vara uttråkad, smärta och 
problem, för annars kommer personen att försvaga betydelsen av sin egen kompetens. Om 
individen däremot lyckas övervinna dem så kommer han/hon att uppleva ett ökat ansvar vad 
gäller utövandet av att göra egna val. 

 
5.1.2. Krav – kontroll – stöd modellen 
Krav – kontroll – stöd modellen (Figur 1) baseras på de psykologiska kraven på jobbet, 
användandet av den kunskap som personen besitter, kontroll över uppgiften som personen anses 
ha samt stöd, det totala antalet hjälpsamma sociala samspel som finns tillgängliga på jobbet från 
både medarbetare och arbetsledare. Modellen visar på en bred struktur vad gäller arbetet och 
dess konsekvenser på hälsa och beteende (Karasek & Theorell, 1990). 
 

 

KONTROLL 

Figur 1 Krav-Kontroll-Stöd modellen (Theorell, 2003) 
 

 10



Det finns omfattande bevis på att psykologiska krav på jobbet på många sätt har stor effekt på 
hälsan. Även de psykologiska belastningarna från arbetsuppgifterna i sig kan komma från till 
exempel den mentala stimulering som är nödvändig för att färdigställa en uppgift (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
När det talas om att kunna utöva kontroll över sitt liv innebär det att kunna ”ta kommando 
över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som 
man kan ställas inför” (Theorell, 1990, s.16). Stress och utövandet av kontroll hänger samman 
på så sätt att stressreaktionen mobiliseras, särskilt när vi riskerar att förlora kontroll över en 
situation och kämpar för att behålla denna kontroll. Begreppet kontroll är även viktig i krav-
kontroll modellen som handlar om relationen mellan yttre fysiska krav och de möjligheter till 
kontroll och stöd som människan får i sin miljö (Theorell, 1990). 
 
Konceptet med kontrollmöjligheter/beslutsutrymme, ska tolkas som den anställdes möjlighet 
att kontrollera sina egna aktiviteter och användandet av sina kunskaper och möjlighet till 
kontroll över arbetsprocessen ska leda till att reducera stressen hos den anställde, men öka 
inlärningen (Karasek & Theorell, 1990). 
    
Om socialt stöd som erhålls från chefer och arbetskamrater beaktas i krav-kontroll modellen så 
kan modellen tillämpas ännu bättre. Att få stöd innebär att en person kan få både praktisk och 
känslomässig hjälp och det minskar risken för sjukdom (Theorell, 2003). Sociala kontakter och 
sociala strukturer påverkar de grundläggande fysiologiska processer som är viktiga både för att 
bibehålla långsiktig hälsa och förvärvandet av ny kunskap. Socialt stöd kan underlätta aktiva 
copingmönster som även kan påverka produktivt beteende. På arbetsplatser finns det ett flertal 
typer av socialt stöd, till exempel socioemotionellt stöd som fungerar som en buffert på 
psykologisk anspänning och instrumentellt socialt stöd som avser de extra resurser eller hjälp 
med arbetsuppgifter som medarbetare eller förmän ger (Karasek & Theorell, 1990) Enligt 
Lepore (1995)(refererad av Bernstein, 2002) är det tydligt att studenter drar nytta av socialt 
stöd. De studenter som hade minst socialt stöd led oftare av emotionell oro och var mer sårbara 
mot infektioner under perioder med hög akademisk stress.  
 
De tre dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd har tillsammans förmåga att påverka hur 
starka stressymptomen kan bli, det vill säga att en person som varken känner att den har någon 
kontroll över sin situation och inte heller upplever något socialt stöd och som har antingen för 
höga eller för låga krav på sig kan exempelvis falla djupare ner i en depression än en person 
som enbart känner att de inte har något socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 
 
 
Det finns ett samband mellan arbetets krav och den kontroll som en individ har över sitt arbete 
och genom denna samverkan utvecklas fyra tydligt skilda typer av psykosocial arbetserfarenhet 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 

1. ”High-strain jobs”/Jobb med spänd arbetssituation: Jobb där de psykologiska kraven är höga 
samtidigt som arbetstagarens kontroll vad gäller uppgifterna är låg. I sådana situationer 
utvecklas de mest ogynnsamma reaktionerna på psykologisk anspänning, till exempel 
ångest och depression. 

2. Aktiva jobb: Ett jobb där både kontroll och psykologiska krav är höga. Jobb som dessa 
medför positiva psykologiska faktorer som lärande och utveckling, vilket främjar hög 
produktivitet. 

3. ”Low strain jobs”/Jobb med låg anspänning: Jobb som innebär låga psykologiska krav och 
hög nivå av kontroll. Kontrollen är så hög att den tillåter personen att själv svara på 
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varje utmaning på ett optimalt sätt, men det är dock väldigt få utmaningar. Anställda på 
ett sådant jobb är både gladare och hälsosammare än medelarbetstagaren. 

4. Passiva jobb: Med passiva jobb avses jobb som innebär låga krav och låg kontroll. En 
sådan jobbsituation kan göra att lärda kunskaper och förmågor gradvis går förlorade.  

 
Möjligheten att utöva kontroll kan ses från två håll, dels från arbetsgivarens och dels från 
arbetstagarens. I teorin används begreppet begränsat beslutsutrymme oftast för att beteckna de 
möjligheter som organisationen ger sina anställda att fatta beslut om sitt eget arbete. 
Grundkomponenterna är påverkansmöjligheter och kunskapskontroll/stimulans. 
Påverkansmöjligheter betecknar till vilken grad det för arbetstagaren är möjligt att påverka vad 
som ska göras och på vilket sätt, medan kunskapskontroll/stimulans avser hur goda möjligheter 
de anställda har till kompetensutveckling, vilket påverkar deras möjlighet att ha kontroll över 
de situationer som uppstår (Theorell, 2003). 
 
Höga krav i samband med liten kontroll innebär enligt modellen en hög belastning på 
individen, detta kan leda till en negativ spiral med stress, större sårbarhet och sämre möjlighet 
att utvecklas i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Däremot innebär en situation med höga 
krav i samband med stor kontroll en aktiv person där personen kommer att utvecklas och lära 
sig nya saker i arbetet. Psykologisk anspänning är ett vitt begrepp, men med hjälp av ett antal 
studier som gjorts i olika länder fann Karasek (1979)(refererad av Karasek & Theorell, 1990) att 
modellen var associerad med depression. Måttliga former av depression, utmattning, 
tablettkonsumtion, utmattningssymtom, högre tempo eller enkla redogörelser av att ”känna sig 
stressad” är mer relaterat till psykologiska krav, medan anspänningssymtom som till exempel 
försämrad självkänsla och fysisk sjukdom är mer relaterat till låg kontroll.  
 
Aktiva arbetssituationer med höga psykologiska krav och stor kontroll är tydligt associerad med 
en hög grad av en socialt aktiv fritid och politiska aktiviteter (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Den vanligaste kritiken mot modellen är att den anses vara för enkel för att kunna täcka upp 
hela arbetssituationen (Theorell, 2003). 
 
 
5.2. Coping 
 
Det finns hela tiden ett samband mellan individen och dennes sätt att vara och omgivningen. 
Sättet vi hanterar stress på är delvis genetiskt bestämt, men formas även av den miljö vi lever i. 
En viktig aspekt på kontrollutövning är om copingmönstret är öppet eller dolt. Om du till 
exempel blir illa behandlad av någon, kan ett öppet copingmönster vara att säga till den 
personen vad du tycker om det hela, medan ett dolt copingmönster skulle vara att gå undan 
och aldrig visa den andre vad du egentligen tyckte (Theorell, 2003). 
    
Att ständigt använda sig av ett bestämt copingmönster, till exempel kämpa, fly, lita på sig själv, 
lita på andra eller lita på socialt stöd är precis samma sak som att inte lyckas svara på stressorns 
art och därigenom minskar möjligheterna till framgångsrik problemhantering (Antonovsky, 
1987). 
 
Vårt förhållningssätt till stressade situationer kan påverkas av den psykosociala miljö som skapas 
omkring oss. I en aktiv situation kan det tänkas att situationen stimulerar individens psykiska 
tillväxt vilket leder till att copingförmågorna förbättras. Den som har höga krav på sig och 
samtidigt har stora möjligheter att själv bestämma hur dessa krav ska hanteras utvecklar 
samtidigt förmåga att utöva kontroll. Kontrollen gör att individen har lättare att klara av 
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perioder av spänt arbete om dessa skulle uppstå. I en spänd situation gäller motsatsen. Där 
uppstår och lagras en spänning på grund av att individen konstant måste anstränga sig för att 
klara av en situation som någon annan bestämmer över. Individen har i en spänd situation 
ingen möjlighet att kunna utveckla kunskap i att utöva kontroll. Detta gör att individen kan ha 
svårt att hantera perioder med mindre spänning eftersom individen inte är van att ha kontroll 
över sin situation. Sjukdomar kan uppstå som ett resultat av den lagrade spänning som 
individen utsätts för (Theorell, 2003). 
 
Folkman et al. (1986)(refererad av Lyons & Chamberlain, 2006) har definierat coping som 
kognitiva och beteendemässiga ansträngningar som en person gör för att klara av de interna 
och externa krav som i en situation upplevs som betungande eller överskrider personens 
resurser. Den här definitionen belyser det faktum att en copinginsats inte nödvändigtvis leder 
till en lösning av problemet, men att ansträngningar som syftar till att rätta till eller lösa 
problemet kan hjälpa personen att förändra sättet som han/hon ser på problemet, hjälpa dem 
att fly undan eller undvika situationen. 
 
Lazarus och Folkman (1984) delar in coping i två typer. Den ena kallas för emotionsfokuserad 
coping och målet med den är att kunna kontrollera sina emotionella responser på en stressande 
situation genom att förändra sitt beteende eller sina kognitioner. Denna typ av coping används 
oftast då individen tror att det inte går att göra något åt situationen. Den andra kallas för 
problemfokuserad coping och används främst då individen tror att det är möjligt att förändra 
resurserna eller kraven i en situation. 
 
5.2.1 Emotionsfokuserad coping 
Det finns många olika former av emotionsfokuserad coping men till stor del handlar de om 
kognitiva processer som riktas mot att minska emotionell oro och innefattar strategier som t ex 
undvikande, minimering, avståndstagande, selektiv uppmärksamhet, positiva jämförelser och 
försök att ge negativa händelser ett positivt värde. En del individer måste få känna sig sämre 
innan de kan känna sig bättre, därför finns det en mindre grupp av kognitiva strategier som 
riktar sig mot att öka negativ emotionell oro (Lazarus & Folkman, 1984). Generellt kan 
emotionsfokuserad coping förklaras som att antingen öppna upp sig och uttrycka sina känslor 
eller att stänga in sig och förneka sina tankar och känslor (Brehm, Kassin, & Fein, 2002). 
 
Olika beteenden som till exempel att utöva fysisk ansträngning/motion, meditera, ta en drink 
eller söka emotionellt stöd, kan leda till omvärderingar av en stressande situation, men är inte 
omvärderare i sig själva. Emotionsfokuserad coping används för att behålla hopp och optimism, 
för att förneka både fakta och innebörder, för att avvisa sig själv från att tro det värsta och för 
att agera som att det som händer inte spelar någon roll (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
5.2.2 Problemfokuserad coping 
Enligt Aspinwall & Taylor (1992)(refererad av Brehm m.fl., 2002) verkar problemfokuserad 
coping vara förstahandsvalet när det handlar om att hantera stress.  
 
Problemfokuserande copingstrategier riktas ofta mot att definiera problemet, generera 
alternativa lösningar, väga alternativens för- och nackdelar, välja bland dem och sedan agera. 
De innefattar även rent själsliga strategier. Enligt Kahn m.fl. (1964)(refererad av Lazarus & 
Folkman, 1984) finns en problemfokuserad coping som riktar sig mot miljön/omgivningen, till 
exempel genom att förändra barriärer, resurser, procedurer, etcetera, och en som riktas mot 
personen själv som till exempel förändring i motivation och kognition vilket även kallas 
kognitiv omvärdering.  
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Båda strategityperna kan inverka på varandra genom att antingen underlätta eller hindra den 
andra (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
5.2.3. Vad avgör vilken copingstrategi som används? 
En persons copingstrategier bestäms av personens resurser som till exempel hälsa och energi, 
existentiella tankar om Gud eller ödet, generella tankar om personlig kontroll, förpliktelser, 
skicklighet i problemlösning, social färdighet, socialt stöd och materiella resurser (Lazarus & 
Folkman, 1984). 
 
Något som skulle kunna förklara skillnaden i coping i specifika sammanhang är personens 
upplevelse av situationen, vilken är den underliggande faktorn till en persons coping (Lazarus 
& Folkman, 1984). 
 
Efter en översikt över ett stort antal studier som relaterar olika copingmönster till 
sjukdomsföljder drog Cohen (1984)(refererad av Antonovsky, 1987) följande slutsats, 
”Nyckelfrågan kanske inte är vilken copingstrategi en individ använder utan istället hur många som finns 
i hans eller hennes repertoar, eller hur flexibel personen ifråga är i sin användning av olika strategier” (s. 
189). 
 
Skinner et al. (2003)(refererad av Lyons & Chamberlain, 2006) påpekade att det finns över 400 
olika typer av coping. Men i och med att copingbegreppen är inkonsekventa och att 
mätningarna används vid olika stressorer och i olika domäner är det extremt svårt att utveckla 
någon form av sammanhängande bild över vad som verkligen är copingstrategier.  
 
5.2.4. Blumberg och Pringles prestationsteori 
Figur 2 visar en modell över arbetsprestation som Blumberg och Pringle presenterade 1982 
(refererad av Jewell & Siegall, 1990). De gjorde ett försök att täcka in alla de variabler som 
samspelar när produktivitet och kvalité i arbetsprestationer avgörs. Modellen innefattar tre 
komponenter, kapacitet, vilja och möjligheter. Dessa tre tillsammans leder till en prestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Möjligheter 

Prestation 

Vilja 

Kapacitet 

 
 
 
 
 
Figur 2 Blumberg & Pringles model (Jewell  & Siegall, 1990) 
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Figur 2 visar de olika komponenterna i modellen där:  
 

 Kapacitet innefattar fysiska och psykiska faktorer som ålder, kunskap, utbildning, 
intelligens, förmåga, energinivå, m.m. 

 Vilja innefattar värderingar, attityd, motivation, status, oro, jobbtillfredsställelse, m.m.  
 Möjlighet innefattar faktorer som arbetsmiljö, grupptillhörighet, ledarskap, utrustning 

rutiner och regler.  
 
Tillsammans avgör dessa tre komponenter arbetsprestationen (Jewell & Siegall, 1990). En 
människas prestation blir bättre desto fler variabler som finns tillgodosedda inom varje 
komponent. Om personen inte har någon variabel tillgodosedd inom en av komponenterna 
spelar det ingen roll om de övriga komponenterna tillgodoser många faktorer, prestationen 
uteblir ändå. Om en person ligger på en medelnivå på samtliga komponenter men sedan får 
exempelvis bättre utrustning så kommer det att förbättra möjligheterna men även påverka 
viljan och kapaciteten positivt. Komponenterna är en produkt av varandra, är en noll blir de 
övriga också noll. Människans beteende är komplext och det är även modellen. Modellen 
pekar på de många vägar som är möjliga att ta för att kunna påverka människors beteende i 
arbetet. 
 
5.2.5. Siegrist ansträngnings- och belöningsmodell 
Vår biologi och vårt handlande styrs mycket av vår önskan av att få belöning. Om en människa 
förmås anstränga sig maximalt, samtidigt som en belöning uteblir kan det leda till hälsoproblem 
(Theorell, 2003). Grundtanken i Siegrist anstränings-belöningsmodell (1996) är att ju mer en 
individ anstränger sig, desto mer belöning ska han/hon få. Med belöning avses då inte enbart 
pengar utan även status, som till exempel befordringsmöjligheter, och självkänsla, som till 
exempel att få feedback och beröm. 
 
Enligt Siegrist (1996) kan ansträngning röra sig om till exempel fysiska krav, arbetsbelastning, 
ansvar och övertid. Att under en längre tid bli utsatt för en obalans mellan hög ansträngning 
och bristande belöning har visat samband med exempelvis känslomässig utmattning och 
frånvaro. 
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6. METOD 
 
6.1. Försökspersoner 
 
Studien omfattar en klass per årskull med elever som gick på det Naturvetenskapliga 
programmet i gymnasieskolan i Luleå, Norrbottens län. I studien ingick 23 elever från årskurs 
1, 18 elever från årskurs 2 och 23 elever från årskurs 3. Totalt uppgick antalet deltagande till 64 
och de besvarade två olika formulär. 
 
 
6.2. Avgränsning 
 
Studien begränsades till att omfatta elever på det naturvetenskapliga programmet på grund av 
att denna utbildning betraktas som en av de mest krävande för elever på gymnasienivå. Den 
tanken baserades dels på programmets utformning med mycket teori och tunga ämnen som 
kemi och fysik, och dels på att det inte är en yrkesförberedande utbildning.  
 
Studien har inte beaktat eventuella kulturella eller sociala skillnader mellan eleverna som 
deltagit. 
 
 
6.3. Material 
 
Materialet som användes i studien bestod dels av ett färdigutformat copingtest, ”Coping 
resources inventory” – CRI, utvecklat av Hammer (1988)(refererad av Ekecrantz & Norman, 
1991) och dels av en enkät som författarna själva har utformat (Bilaga 1). 

 
CRI har utvecklats för att påvisa resurser i stressituationer. Inventoriet innehåller fem skalor, 
en kognitiv, en social, en emotionell, en andlig/filosofisk och en fysisk. Skalorna speglar olika 
aspekter av förmåga att effektivt bemöta, hantera och återhämta sig från stress (Ekecrantz & 
Norman, 1991). 
 
De kognitiva skalorna handlar om i vilken utsträckning individen upprätthåller en positiv syn på 
sig själv och andra samt har en allmänt optimistisk inställning, de sociala avspeglar i vilken 
uträckning individen ingår i ett socialt nätverk, de emotionella anger i vilken grad individen 
accepterar och kan uttrycka alla slags känslor, de andligt/filosofiska i vilken grad individens 
handlingar styrs av stabila värderingar som härrör ur religiösa, familjära eller kulturella 
traditioner eller ur en personlig filosofi och de fysiska anger i vilken grad individen genomför 
hälsobefrämjande aktiviteter. 
 
CRI innehåller 60 påståenden som kan besvaras med ”aldrig eller sällan”, ”ibland”, ”ofta”, 
”nästan alltid eller alltid” (Ekecrantz & Norman, 1991). CRI finns ej med som bilaga på grund 
av att det är konfidentiellt material som ej får föras vidare till allmänheten. 
 
Den enkät som användes bestod av nio frågor (Bilaga 1). Den inleddes med en öppen fråga, 
vilken följdes av sju frågor vilka besvarades genom att markera hållen uppfattning på grafiska 
skalor med verbala ändpunkter (1 = ingen/inte alls respektive 9 = mycket 
hög/höga/bra/motiverad/god), för att sedan avslutas med en öppen fråga för att söka fånga 
elevernas egna tankar.  
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6.4. Procedur 
 
Insamlandet av data gick till på så sätt att en tid bokades in med klassföreståndaren för 
respektive klass. Innan eleverna fick fylla i copingformuläret och besvara enkäten hölls en kort 
genomgång med dem om studiens syfte, vilka författarna var och varifrån de kom samt varför 
studien genomfördes.  
 
Eleverna fick information om att hela undersökningen är anonym. I den färdiga studien är det 
inte möjligt att utläsa vem av deltagarna som har sagt vad. Information gavs också om att det 
var viktigt att noggrant besvara frågorna samt vikten av att de besvarade alla punkter/frågor. 
Total tidsåtgång per klass uppgick till ca 40 minuter inklusive presentation. CRI-testet 
besvarades i genomsnitt på ca 15 minuter och enkäten på ca 10 minuter. Ett exemplar av 
uppsatsen kommer att skickas till skolan för att elever och lärare ska kunna ta del av studiens 
resultat. 

 
 

6.5. Databehandling 
 
 
Vid sammanställningen av det färdigformulerade CRI-testet användes en tillhörande 
rättningsmall. Enligt denna innebar högre totalpoäng bättre copingresurser. Resultaten 
bearbetades i statistikprogrammet SPSS 14.0. En summering av de olika variablerna gjordes för 
att få de totala copingresurserna för varje individ och korrelerades mot elevernas upplevda 
stressnivå (enkät, fråga 2) för att undersöka om bra copingresurser ger låg stressnivå.  
  
De poäng som eleverna får på Coping Resources Inventory (Ekecrantz & Norman, 1991) 
jämförs mot en amerikansk normgrupp i och med att det ännu inte finns ett tillräckligt 
underlag för svenska normer. 

 
Sammanställningen av enkätens skattningsfrågor (frågorna 2-8) gjordes med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS 14.0. Enkätens öppna frågor (frågorna 1 och 9) sammanställdes och 
analyserades. 
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7. RESULTAT 
 
7.1. Copingresurser 
 
Råpoängen överförs till en standardiserad poängskala vilket möjliggör en jämförelse mellan 
normgrupper. De standardiserade poängen redovisas dock inte då samtliga årskurser låg inom 
normalområdet för alla skalor utom den andligt/filosofiska. 
  
Tabell 1 visar att medelvärdet för copingresurserna i alla klasser låg inom normalområdet för 
normgruppens medelvärden utom vad gäller den andliga/filosofiska variabeln där medelvärdet  
låg strax under normgruppens medelvärde. När en sammanslagning av de olika klassernas 
poäng gjordes och sedan jämfördes med normgruppens framkom inte några markanta 
skillnader mellan de olika resurserna. Det var liksom i de enskilda klasserna störst skillnad i 
andlig/filosofisk resurs och på totala copingresurser. Spridningen var dock mer 
överensstämmande när en sammanslagning gjordes än för enskilda klasser. Kognitiva resurser 
hade minst spridning och emotionella resurser hade högst hos bägge grupperna. Kognitiva 
resurser hade minst spridning och emotionella resurser hade störst spridning både i elevgruppen 
och i normgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämförelse av medelvärden mellan elever i årskurs 1:s och normgruppen visade att den största 
skillnaden var för andligt/filosofiskt och i viss mån för emotionell (Tabell 2). Spridningen 
skiljde sig åt på så sätt att den för eleverna var minst för fysisk resurs medan den i normgruppen 
var minst för kognitiv resurs. Det var dock samma resurs som var högst för bägge grupperna, 
den emotionella. 
 

Tabell 1.  Medelvärden, standaravvikelser och konfidensintervall för 
copingresurser för samtliga elevers copingresurser 

              
 Variabel  M Std M Std   

    (n=64)   
(Normgrp) 

(n=843)   
 Kognitiv resurs 26,5 4,5 27,5 4,5  
 Social resurs 38,1 4,8 39,4 6,0  
 Emotionell resurs 43,4 6,2 46,1 7,5  
 Andlig/filosofisk resurs 25,7 4,7 32,0 6,1  
 Fysisk resurs 28,6 4,8 29,0 5,4  
 Total copingresurs 162,2 17,9 174,0 21,9  
            

Tabell 2. Medelvärden, standaravvikelser och konfidensintervall för 
copingresurser för elever i årskurs NV1 

 
 Variabel  M Std M Std  

    (n=23)   
(Normgrp) 

(n=843)  
 Kognitiv resurs 26,8 4,5 27,5 4,5 
 Social resurs 36,2 5,8 39,4 6,0 
 Emotionell resurs 41,8 6,9 46,1 7,5 
 Andlig/filosofisk resurs 25,6 5,1 32,0 6,1 
 Fysisk resurs 28,2 4,3 29,0 5,4 
 Total copingresurs 158,5 19,0 174,0 21,9 
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Vid jämförelse mellan årskurs 2:s elever och normgruppen uppvisades även här störst skillnad 
för andligt/filosofisk resurs (Tabell 3). Eleverna i årskurs 2 hade något högre total 
copingresurser än elever i årskurs 1, men de låg ändå ganska mycket lägre än normgruppen. I 
årskurs 2 var spridningen minst för social resurs (3,30) medan den var minst för kognitiv resurs 
hos normgruppen. Spridningen var för bägge grupperna högst för emotionella resursen. 
 

Tabell 3. Medelvärden, standaravvikelser och konfidensintervall för 
copingresurser för elever i årskurs NV2 

 
 Variabel  M Std M Std  

    (n=18)   
(Normgrp) 

(n=843)   
 Kognitiv resurs 25,1 5,4 27,5 4,50 
 Social resurs 38,3 3,3 39,4 6,00 
 Emotionell resurs 43,7 6,1 46,1 7,50 
 Andlig/filosofisk resurs 26,2 5,0 32,0 6,10 
 Fysisk resurs 28,7 4,3 29,0 5,40 
 Total copingresurs 161,9 19,2 174,0 21,9 
            

 
När jämförelse gjordes mellan årskurs 3:s elever och normgruppen visade den att de låg nästan 
lika vid samtliga resurser förutom den andligt/filosofiska (Tabell 4). Den enda något större 
skillnaden som fanns var för total copingresurs vilket till största delen berodde på den 
andligt/filosofiska resursen. Spridningen var lägre för alla resurser utom den fysiska för eleverna 
i årskurs 3 i jämförelse med normgruppen. Den minsta spridningen återfanns hos bägge 
grupperna för kognitiv resurs, däremot låg den största spridningen hos eleverna i årskurs 3 vid 
fysisk resurs medan normgruppen hade störst spridning vid emotionell resurs. Årskurs 3 var 
den enda grupp som inte hade högst spridning vid emotionell resurs. 
 

Tabell 4. Medelvärden, standaravvikelser och konfidensintervall för 
copingresurser för elever i årskurs NV3 

 
 Variabel  M Std M Std   

    (n=18)   
(Normgrp) 

(n=843)   
 Kognitiv resurs 27,2 3,7 27,5 4,5  
 Social resurs 39,8 4,1 39,4 6,0  
 Emotionell resurs 44,7 5,4 46,1 7,5  
 Andlig/filosofisk resurs 25,4 4,2 32,0 6,1  
 Fysisk resurs 29,0 5,8 29,0 5,4  
 Total copingresurs 166,1 15,4 174,0 21,9  
              

 
 
7.2. Samband mellan copingresurser och stress 
 
För att undersöka om högre copingresurser leder till lägre stressnivå hos eleverna korrelerades 
variablerna för samtliga elever i årskurs 1-3. Pearsons Korrelation uppgick till -0,104 med ett 
signifikansvärde på 0,412 vilket visade på ett icke-signifikant resultat. Det betyder att det inte 
fanns något samband mellan copingresurser och upplevelse av stress hos eleverna. Det 
genomsnittliga värdet på elevernas upplevelse av stress uppgick till 5,61 på en 9-gradig skala, 
vilket betyder att den upplevda stressen låg något högre än en tänkt medelnivå av 5.  
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7.3. Upplevelse av stressframkallande faktorer i skolan 
 
Medelvärdet för den upplevda stressnivån totalt sett var 6,06 (skala 1-9). Upplevelsen av att ha 
kontroll över sin skolsituation var det som skattades lägst, och upplevelsen av att klara av 
stressen högst. När det gällde klassernas medelvärden på de olika faktorerna framkom vissa 
skillnader. Elever i årskurs 1 hade totalt sett lägst medelvärden på sex av de sju faktorerna, 
medan årskurs 3 låg högst på sex av de sju faktorerna. Till exempel så upplevde elever i årskurs 
1 kraven från skolan som betydligt högre än eleverna i årskurs 3. Årskurs 2 elever skattade sitt 
sociala stöd högst av alla årskurser och årskurs 3 skattade att klara av skolstressen som högst av 
alla årskurser. 
 
Låg standardavvikelse talar om att eleverna svarade relativt lika på enkäten. Totalt sett var 
spridningen minst på faktorn ”upplevelsen av att klara av skolstressen”. Mest olika svar hade 
eleverna på skattningsfrågan ”upplevelse av kontroll över skolsituationen” och ”motivation till 
prestation”. 
 

 
Tabell 5. Elevernas upplevelse av stress och av stressframkallande faktorer i skolan, 

medelvärden och standaravvikelser (skala 1-9) 
                

 Stressorer 
M, 

NV1 
M, M, 

 NV3 
M, 
alla 

Std.  
alla NV2 

      (n=23) (n=18) (n=23) (n=64)  
 Nuvarande stressnivå 5,96 5,89 5,04 5,61 1,89 

 Upplevelse av krav från skolan 7,26 6,72 5,96 6,61 1,64 
 Upplevelse av stöd från andra 5,43 7,17 6,70 6,38 1,85 

 
Upplevelse av kontroll över 
skolsituationen 3,70 4,72 5,57 4,66 1,95 

 
Upplevelsen av att klara av 
skolstressen 6,17 6,83 7,22 6,73 1,36 

 Motivation till prestation 5,91 6,44 6,96 6,44 1,94 
 Upplevelse att kunna prestera bra 5,91 5,61 6,43 6,02 1,77 

  Medelvärde av upplevd skolsituation 5,76 6,20 6,27 6,06 1,77 

 
 

7.4. Upplevelse av stress, jämförelse mellan klasserna 
 

Tabell 6 visar medelvärdet av elevernas skattning av sin stressnivå. Skillnaden mellan årskurs 1 
och 2 är marginell medan den upplevda stressen har sjunkit i årskurs 3. I årskurs 1 var det 13 
elever som hade skattat sin nuvarande stress som 7 eller högre på den 9-gradiga skalan medan 
motsvarande siffra var 3 i årskurs 3.  Ingen elev i årskurs 3 hade skattat sin stress högre än 7. 
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Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse 

för elevernas upplevelse av stress  
            

 Klass M Std Skattning 7  
     (n=64)   eller högre   

 NV1 5,96 2,08 13  
 NV2 5,89 2,00 6  
 NV3 5,04 1,52 3  
 Alla klasser 5,61 1,89 22  
            

 
 
7.5. Samband mellan upplevd stress och stressframkallande faktorer i skolan 
 
Korrelationer genomfördes mellan samtliga elevers upplevda stressnivå vid 
undersökningstillfället och faktorer som eleverna fick skatta i enkäten. Två signifikanta 
samband erhölls (Tabell 7). Det ena sambandet (positivt) erhölls mellan upplevd nuvarande 
stressnivå och upplevelsen av krav från skolan vilket betyder att om eleven upplever att kraven 
från skolan ökar, så ökar även elevens stressnivå. Det andra sambandet (negativt) erhölls mellan 
upplevd nuvarande stressnivå och upplevelsen av att kunna prestera bra vilket betyder att ju 
bättre en elev upplever sig kunna prestera desto mindre blir stressnivån hos eleven. 
 

Tabell 7. Korrelation mellan stressnivån och andra faktorer i elevernas skolsituation 
                  

Nuvarande 
stressnivå Krav Kontroll Stöd Klara skolstressen Motivation 

Upplevelse att 
kunna prestera 

Sig. (2-tailed) 0,00 0,445 0,483 0,675 0,563 0,017 
Pearson 

Korrelation 0,451** – 0,097 – 0,089 – 0,053 – 0,074 – 2,97* 
                  
         
** Korrelationen är signifikant på p<0,01 nivån 
* Korrelationen är signifikant på p<0,05 nivån 
 
 
7.6. Upplevelsen av stressframkallande faktorer i skolan 
 
Enkätens första öppna fråga gällde vad som stressar eleverna i skolan. Här kunde eleverna fritt 
beskriva vilka olika faktorer som stressar dem. Det bör poängteras att många elever har uppgett 
mer än en faktor som orsak till stress, vilket gör att antalet faktorer totalt sett är större än antalet 
deltagare. 
 
Som framgår av Tabell 9 är det prov och tidsbrist som de flesta uppgav som stressande. 
Eleverna menade att det ofta är mycket som ska göras samtidigt på relativt kort tid.  
 

”Många saker att göra på en och samma gång, speciellt om lärarna har en dålig planering.” 
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Tabell 8.  Faktorer som stressar 
gymnasieungdomarna i skolan  

     
 Faktorer Antal  
              
 Prov 34  
 Tidsbrist 26  
 Läxor 15  
 Inlämningar/redovisningar 14  
 Dåligt schema 10  
 Krav på sig själv 9  
 Högt tempo 8  
 Krav från lärare 6  
 Arbetsmiljön 6  
 Dålig förberedelse 4  
 Mer fysisk aktivitet 1  
              

 
Läxor, prov och inlämningar kommer klumpvis vilket gör det svårt att prioritera då eleverna 
upplevde att det mesta i skolan känns viktigt. Många ansåg att detta beror på dålig planering 
från lärarnas håll vilket orsakar tidsbrist och stress. Eleverna upplevde att lärarna inte tänker på 
att de har andra ämnen också och inte bara deras.  

 
”Det går inte att prioritera alls då allt är lika viktigt och att allt måste slutföras. Dessutom ska man 
försöka ha ett liv vid sidan om, det är nästan omöjligt då lärarna vill att man ska fokusera på sina 
ämnen bara.” 
 
Efter detta ansågs läxor, redovisningar och inlämningar vara källor till upplevd stress. 
Även detta kan kopplas till elevernas åsikt om att skolan har ett dåligt upplägg, att allt 
kommer i klump. 

 
”Läxor, prov och inlämningsarbeten är de värsta bovarna som orsakar mig stress.” 

 
Dåligt schema med korta lunchraster och lektioner som ligger tätt inpå varandra var en rätt stor 
källa till stress. Eleverna menade att de ofta får stressa från en lektion till en annan för att hinna, 
vilket även har uppmärksammats i lokala medier (Köjs, 2003) det vill säga att högt tryck i 
matsalen under vissa tidpunkter gör att eleverna knappt hinner äta innan det är dags att infinna 
sig på nästa lektion. Om inte eleverna hinner äta och slappna av på sina raster så finns det en 
risk att de tappar både ork och koncentration vilket i sin tur kan leda till försämrade 
studieresultat. 
 
”Dåligt planerat schema, korta luncher och perioder med så mycket prov och läxor så det blir riktigt jobbigt 

att vara i skolan.” 
 

Högt tempo och högt ställda krav på sig själv var också något som nämndes som orsaker av en 
del av eleverna. Eleverna menade även att kraven i skolan är för höga och en del upplevde att 
lärarna ställer för höga krav på dem. 

 
”Får man inte bra betyg så håller man inte standarden för linjen och får svårare senare i 

livet.” 
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”Lärarna ställer orimliga krav – mycket uppgifter som inte ens är rimliga att hinna 
med.” 
 

”Lärare som inte lyssnar när eleverna säger att pressen blir för stor.” 
 
Arbetsmiljön i skolan upplevdes även den hos en del som en källa till stress. Det kunde till 
exempel röra sig om dålig luft, hög ljudnivå i klassrummet samt lärares och elevers uppförande 
mot varandra. Någon elev nämnde till exempel att ett uppehållsrum kunde vara en bra sak att 
tillföra skolan. 
 

”Hur arbetsmiljön och stämningen i klassrummet är.” 

Att vara dåligt förberedd som elev inför till exempel en redovisning, samt en önskan om mer 
fysisk aktivitet framkom också, men bara av ett fåtal elever. 
 
Enkätens sista fråga var även den en öppen fråga som gav eleverna möjlighet att beskriva 
ytterliga faktorer som kan verka stressande i deras skolsituation. Information gavs om att det 
inte bara behövde gälla faktorer i själva skolan utan även utanför skolan.  
 
Som framgår av Tabell 9 var främsta faktorn som framkom som stressframkallande svårigheter 
för eleverna att planera sin tid, som till exempel att få ihop allt som ska hinnas med utanför 
skolan, samtidigt som skolan kräver avsatt tid även på helger och lov för att allt ska hinnas med. 
 

”Det är svårt att få ihop allt, skola, fritid, träningar, läxor osv.” 
 
Andra faktorer som nämndes var krav och förväntningar från familjen, sömnbrist som ett led av 
tidsbristen, dåliga mat och kompisars stress. Det som tydligast framgick ur enkätens öppna 
frågor var att mycket läxor i kombination med knappt om tid var det som var den främsta 
orsaken till att eleverna upplevde sig stressade. 
 

 
Tabell 9. Andra faktorer som eleverna ansåg 
vara av betydelse för deras upplevelse av stress  

          
  Faktorer       Antal   
       
 Svårt att planera sin tid 5  
 Krav/förväntningar från familj 3  
 Sömnbrist 3  
 Dålig mat 3  
 Kompisars stress 2  
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8. DISKUSSION 
 
Inte bara äldre personer känner sig idag stressade utan även alltfler unga upplever stress 
(Skolverket, 2000). En gemensam slutsats om att besvär som oro, nedstämdhet, sömnbesvär 
och trötthet är något som ökar bland ungdomar har kunnat dras utifrån många studier (SOU, 
2006:77). 
 
En rapport som Skolverket (2000) har gjort visar att kraven på eleverna idag är större än 
tidigare och att både elever och lärare har uttryckt att de upplever sig sakna kontroll över den 
egna tiden. 
 
Karaseks och Theorells (1990) teoretiska perspektiv vad gäller stress utvecklades till skillnad 
från de allra flesta andra stressteorier för arbetsmiljön. Ungdomars skolgång är att jämföras med 
de vuxnas arbete (Ellneby, 1999). Skolmiljön har diskuterats som en möjlig faktor till ohälsa 
hos barn och ungdomar (SOU 2006:77). Miljön anses i många teorier vara källan till stress 
medan individen är måltavlan (Karasek & Theorell, 1990). För att behålla en balans i systemet 
finns det ett antal processer som en individ kan använda sig av och som kallas för coping.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka stressnivån hos elever på det naturvetenskapliga 
programmet samt deras copingresurser för hantering av stress.  
 
 
8.1. Copingresurser 
 
I studien undersöktes elevernas copingresurser både klasserna var för sig och klasserna 
tillsammans. Utifrån frågor och variabler i det använda copingtestet går det inte att tydligt 
särskilja vad som direkt ska anses motsvara emotionsfokuserad och problemfokuserad coping 
enligt Lazarus och Folkmans (1984) teori. En typ av emotionsfokuserad coping hade kunnat 
vara beteenden som exempelvis att utöva fysisk aktivitet eller söka stöd hos andra. En 
problemfokuserad copingstrategi handlar om att komma på alternativa lösningar och väga dem 
mot varandra för att sedan aktivt kunna göra något åt stressen. CRI fokuserar på de resurser 
individen har att hantera stress medan Lazarus och Folkmans (1984) teori fokuserar på hur en 
individ angriper stressen. När Lazarus och Folkman (1984) talar om emotionsfokuserad coping 
har de integrerat emotion och kognition, då de enligt dem hänger ihop. CRI är inte baserat på 
en utan på ett flertal olika copingstrategier och överlappar därmed med Lazarus och Folkmans 
teori om emotions- och problemfokuserad coping. 
 
Antonovsky (1987) menade att om en individ ständigt använder sig av ett bestämt 
copingmönster i alla situationer minskar möjligheten att på ett bra sätt hantera problemet. I 
och med att eleverna både klassvis och totalt sett hade poäng motsvarande medelnivå för 
samtliga resurser så talar det för att eleverna hade förmåga att använda sig av alla typer av 
resurser istället för att endast förlita sig på en eller två typer, vilket kan uppfattas som positivt. 
 
Två skillnader vad gäller copingresurser gick att urskilja mellan klasserna. Den ena var att 
eleverna i årskurs 3 hade skattat något högre på sociala resurser än årskurs 1 och 2. En tanke 
om vad detta kan bero på är att en elev i årskurs 3 har hunnit längre i sin mognadsprocess än 
elever i lägre årskullar. Detta kan medföra att individen har lättare att ta tillvara och använda sig 
av det stöd som de faktiskt får, samtidigt som eleven kanske har fått en mer stabil vänskapskrets 
som inte är lika flyktig som tidigare. Kanske har personen fått en bättre uppfattning om vilka 
som är riktiga vänner och vilka de kan lita på. Social resurs var även den enda resurs som av 
någon klass, samt klasserna tillsammans, skattades högre än den amerikanska normgruppen. 

 24



Den andra skillnaden fanns mellan årskurs 1 och 3. Eleverna i årskurs 1 hade totala 
copingresurser som uppgick till 158,52 medan elever i årskurs 3 hade totala copingresurser som 
uppgick till 166,13. Även denna skillnad kan ha ett samband med den ökade mognaden hos 
eleverna. Jämförs dessa värden med den amerikanska normgruppens totala copingresurser så låg 
de ändå ganska mycket lägre då deras totala resurser uppgick till 174,00. Samtliga klasser i 
undersökningen låg lägre än den amerikanska normgruppen vad gällde förmåga till coping.  
 
Trots att studien inte gjordes för att jämföra svenska elever mot amerikanska är det intressant 
att se att de ändå överensstämde bra med varandra. Att en amerikansk normgrupp användes 
berodde enbart på att det inte finns så bra svenska normer att jämföra med i dagsläget och att 
manualen rekommenderar den amerikanska att tillsvidare användas även i Sverige. Den enda 
skillnaden som egentligen är värd att nämnas är resursen andligt/filosofisk. Den skiljer sig 
mellan samtliga klasser och den amerikanska normgruppen. Ekecrantz och Norman (1991) 
redovisar samma resultat om att den enda nämnvärda skillnaden låg just för andligt/filosofisk 
resurs. Orsaken till detta antas vara de kulturella skillnader som finns mellan länderna. I USA 
har religionen en större betydelse och är en större del av vardagen än i Sverige.  
 
 
8.2. Samband mellan copingresurser och stress 
 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) leder bättre copingresurser till en lägre grad av stress. Att 
detta resultat inte kunde påvisas i denna studie kan bero på att en ”lagom” nivå av stress gör att 
copingresurserna upprätthålls på en medelnivå. Om en individ inte utsätts för någon stress alls 
så utvecklas heller inte några copingresurser och om individen sedan hamnar i en stressande 
situation så är han/hon alltså inte förberedd för detta.  I takt med att en individ utsätts för mer 
stress utvecklas fler och bättre copingresurser för att ta hand om stressen och individen är bättre 
rustad för eventuella kommande perioder med högre stress. Resultaten visade att eleverna 
överlag låg på en genomsnittlig nivå både vad gällde stressen och copingresurserna.  
 
Tidigare forskning av Compas (1987)(refererad av Wolchik & Sandler, 1997) tyder på att barn 
och ungdomar har förmåga till coping och detta framgick även i denna studie. Enligt Cohens 
(1984)(refererad av Antonovsky, 1987) slutsats av ett antal studier som gjorts konstaterades att 
det inte är en speciell copingstrategi som spelar roll vid stresshantering utan det viktiga är hur 
många copingstrategier som finns i individens repertoar och hur bra individen är på att 
använda sig av olika resurser i olika situationer. De elever som ingick i denna studie var bra 
rustade inför stressade situationer eftersom de låg på en genomsnittlig nivå på alla 
copingresurser. Ingen av dem användes oftare än andra. Slutsatsen av detta är att de verkar 
klara av att hantera den stress de utsätts för på ett ganska bra sätt. 
 
 
8.3 Upplevelse av stressframkallande faktorer i skolan 
 
Vid sammanställning av de olika klassernas svar på enkätens skattningsfrågor erhölls knappt 
märkbara skillnader klasserna emellan. Därmed diskuteras inte svaren klasserna var för sig utan 
endast de sammanslagna svaren. 
 
Den genomsnittliga stressnivån hos eleverna visade att de kände sig något stressade. Eleverna i 
årskurs 1 upplevde sig vara mer stressade än eleverna i årskurs 3. Skillnaden kan eventuellt ha 
att göra med att studien utfördes i slutet av terminen, för elever i årskurs 3 innebär det att 
skolgången börjar nå sitt slut medan eleverna i de övriga årskurserna vet att de kommer att 
fortsätta med sina studier till hösten igen. 
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Enligt Karaseks och Theorells Krav-Kontroll-Stöd modell (1990) uppstår lärande i den så 
kallade aktiva arbetssituationen. Med det menas att en situation ska innehålla både höga krav 
och hög kontroll för en optimal produktivitet. Kraven får dock inte vara alltför höga eftersom 
det kan leda till för stor psykisk belastning på individen. En skillnad mellan elever i årskurs 1 
och elever i årskurs 3 och upplevda krav i skolan erhölls i denna studie, vilket kan bero på det 
stora klivet mellan högstadium och gymnasium. Eleverna hade kanske inte hunnit ställa in sig 
på den nya högre nivåns krav ännu.  
 
Elevernas genomsnittliga upplevelse av krav var relativt hög. Det är dock svårt att avgöra om 
detta är positivt eller negativt i och med att, enligt Karaseks och Theorells Krav-Kontroll-Stöd 
modell (1990), ska kraven vara höga för en hög produktivitet. Det framgick dock i de öppna 
frågorna att eleverna ansåg att kraven var för höga. I en rapport från Skolverket (2000) framgår 
det liksom här att elever upplever att kraven i skolan är för höga. Detta kan eventuellt kopplas 
ihop med bristen på upplevd kontroll i skolsituationen som eleverna upplevde. Eleverna i 
årskurs 1 upplevde lägst grad av kontroll och elever i årskurs 3 högst. Enkätens öppna frågor 
styrkte detta då det var många som angav låg kontroll som stressande.  
 
Elevernas upplevelse av socialt stöd var att de ansåg sig ha ganska bra socialt stöd även om det 
hade kunnat vara bättre. Lepore (1995)(refererad i Bernstein, 2002) konstaterade att det tydligt 
märks att socialt stöd är viktigt för studenter. I en studie kunde han visa att de elever som hade 
lite socialt stöd oftare var oroliga och hade lättare att bli sjuka under stressiga perioder i skolan. 
Att ha bra socialt stöd ökar det allmänna välmåendet i arbetssituationen och skolsituationen. 
Att eleverna upplevde sig ha socialt stöd kan vara en faktor som verkar uppvägande för den 
låga graden av kontroll, vilket eventuellt gör att stressnivån inte är högre än vad den är. Vid en 
jämförelse klasserna emellan gick det även här att konstatera att elever i årskurs 1 skattade lägst 
på denna faktor medan elever i årskurs 2 skattade högst. Vad detta kan bero på går inte att hitta 
stöd för vare sig i tidigare forskning eller genom svaren på övriga frågorna. En tankegång är 
dock att eleverna i årskurs 1 kanske ännu inte hade hunnit etablera sina relationer på samma 
sätt som elever i de högre klasserna. Byte av skola och till nya klasskamrater kan göra att 
eleverna i årskurs 1 kände att de har ett mindre socialt stöd i och med att de inte hade hunnit 
lära känna sina nya klasskamrater riktigt bra ännu. 
 
Den faktor som genomsnittligen skattades högst var upplevelsen av att klara av skolstressen. Även 
detta kan vara en anledning till att elevernas nuvarande stressnivå inte ligger nämnvärt högt. 
Eleverna ansåg sig kunna hantera stressen i skolan på ett bra sätt och detta var även 
samstämmigt med elevernas totala copingresurser som framkom enligt CRI-testet, som 
indikerade på genomsnittlig förmåga till coping. Återigen hade eleverna i årskurs 1 skattat 
denna faktor lägst och eleverna i årskurs 3 högst. Det kan ha att göra med att elever i årskurs 3 
hade lärt sig att hantera den typ av stress som de utsattes för i gymnasieskolan. 
 
Eleverna skattade sin motivation till prestation som ganska god. Enligt SOU 2006:77 framgick att 
elever som valt att gå på det naturvetenskapliga programmet ofta har ett mål med sin 
utbildning och vet om att bra betyg är en förutsättning för att ha möjlighet att komma in på 
önskade högre utbildningar. Detta kan ses som en förklaring till att motivationen var så pass 
hög. Vilja är en av variablerna inom Blumberg och Pringles prestationsteori (1982) och 
motivation är en viktig faktor inom den variabeln. Att motivationen var god hos eleverna 
gjorde att det fanns möjlighet att utföra en god prestation. Det gäller så länge de uppfyller 
några kriterier inom kapacitetkomponenten samtidigt som omgivningen står för att 
möjlighetskomponenten uppfylls, till exempel genom att svara för att det rent schemamässigt 
fungerar och att bra utrustning finns till hands. Vid en jämförelse mellan klassernas motivation 
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till prestation visade det sig ganska tydligt att elever i årskurs 1 återigen låg lägst och elever i 
årskurs 3 högst. Denna skillnad kan tänkas bero på att viljan hos eleverna att göra bra ifrån sig 
hade ökat i årskurs 3 i och med att studenten, och kommande högre studier, ligger eleven 
mycket närmare än det gjorde i årskurs 1, vilket gör att det känns mer väsentligt att lägga ner 
energi på att få bra betyg. 
 
Utifrån elevernas svar på enkätfrågan som rör upplevelsen av att kunna prestera bra, framgick det 
att eleverna ansåg sig ha möjlighet att kunna göra detta. Att kunna prestera bra bör tolkas som 
att eleverna har möjlighet att tillgå god utrustning, lokaler och lärare. Denna upplevelse kan 
eventuellt öka om elevernas skolschema är bra och om de upplever sig ha bra egna 
förutsättningar. Utifrån resultaten verkade eleverna klara sig bra även om förbättringar på 
området skulle kunna vara positivt för deras skolgång. Några markanta skillnader klasserna 
emellan erhölls inte, men det kan nämnas att även på denna faktor skattade årskurs 1 elever 
lägst. 
 
Totalt sett över klasserna erhölls inga direkt höga värden vad gällde elevernas upplevelse av sin 
skolsituation, men överlag upplevdes samtliga faktorer, förutom upplevelsen av kontroll, 
relativt positiva. Skattningen av krav är en svårtolkad faktor eftersom ett optimalt värde skulle 
ligga på mittenvärdet på skattningsskalan och således motsvara en upplevd ”lagom” nivå av 
krav, varken för höga eller för låga. Resultaten går att tolka som att eleverna trots allt var 
ganska nöjda frånsett kraven med hur deras situation i skolan såg ut. Den uppfattning som fås 
av dessa resultat är att samtliga elever verkade må relativt bra i sin skolsituation. Dock går det 
att utläsa att skolsituationen upplevdes som bättre ju äldre eleverna blev. 
 
 
8.4. Upplevelse av stress, jämförelse mellan klasserna 
 
Eleverna i årskurs 1 skattade upplevd stress som högst och årskurs 3 som lägst. Detta är 
intressant då den utredning som SOU gjorde 2006 visar på ett motsatt resultat. Deras studie 
omfattade ett betydligt större sample, ca 700 individer. Enlig SOU:s studie upplevde eleverna 
att stressen blev mer påtaglig ju äldre de blev. En tänkbar förklaring till att denna skillnad 
uppstod kan ligga i att denna studie utfördes i slutet av skolåret. Det märktes att eleverna i 
årskurs 3 hade fokus på annat håll. Det uppfattades som att skolan inte var det som låg mest i 
fokus utan det verkade mer som att planering och funderingar kring stundande bal och 
studentfirande var det som tog mest utrymme i och med att det var ett hett samtalsämne både 
inom och utanför klassrummet.  Kanske hade eleverna redan börjat trappa ner och börjat lägga 
mer energi på saker utanför skolan eftersom inte mycket tid återstod. Det hade varit intressant 
att veta om alla prov var gjorda eller hur många som återstod och när under terminen som 
betygen sätts och om det var gjort innan tiden för besvarandet. 
 
Stressnivån i årskurs 2 i jämförelse mot årskurs 1 var marginell. Studien genomfördes under en 
period med nationella prov och utifrån enkätens öppna frågor gick det att utläsa att dessa 
verkade orsaka viss stress. Detta kan tänkas ha ökat stressnivån i jämförelse med en period med 
normal arbetsbelastning.  
 
Varför elever i årskurs 1 skattade sin stress högst är svårt att förklara. Men en tanke kan vara 
omställningen från högstadium till gymnasium. Enkätens öppna frågor ger en indikation på att 
en del elever upplevde att steget från högstadium till gymnasium var ganska stort. De upplevde 
bland annat att kraven såväl som tempot och svårigheten hade höjts i jämförelse med tidigare.  
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8.5. Samband mellan upplevd stress och övriga faktorer undersökta i enkäten 
 
Enkäten innehöll nio frågeställningar varav en var upplevd stressnivå, vilken korrelerades med 
övriga, krav, kontroll, stöd, upplevelse av att klara av skolstressen, motivationen till prestation 
och upplevelsen av att kunna prestera bra. Avsikten var att undersöka om det fanns något 
samband mellan de olika faktorerna och upplevelsen av stress. 
 
Av resultaten framgick att något samband inte fanns mellan vare sig kontroll, stöd, kunna klara 
av skolstressen eller motivationen gentemot den stress eleverna kände. Däremot erhölls ett 
negativt samband mellan upplevd stress och upplevelsen av att kunna prestera bra, det vill säga 
ju mer stressade eleverna kände sig desto mindre bra ansåg de sig kunna prestera, vilket kan 
leda till en ond cirkel. Om en individ upplever att han eller hon inte kan prestera bra så borde 
stressen rimligtvis öka vilket i sin tur kan vara orsak till att det blir svårare att koncentrera sig 
och fokusera vilket kan leda till att prestationen blir ännu sämre.  
 
Korrelationen mellan upplevd stress och upplevelsen av krav uppvisade ett positivt samband, 
det vill säga ju högre krav som individen upplevde sig ha desto mer stressad blev denne. Av det 
som framkom av enkäten ser det ut som att eleverna upplevde att det ställdes för höga krav på 
dem. Enligt Karaseks och Theorells Krav-Kontroll-Stöd modell (1990) är inte höga krav 
enbart av ondo. Höga krav i samband med hög kontroll och gott socialt stöd leder till en aktiv 
och utvecklande situation som gör att individen känner sig mer tillfreds. Visserligen upplevde 
eleverna inte kontrollen som särskilt hög. Trots att eleverna skattade sitt sociala stöd som 
ganska högt går det ändå inte att se denna skolsituation som en aktiv arbetssituation men heller 
inte som en spänd utan snarare som någonstans mittemellan dessa två. Kanske kan detta bero 
på att arbetsbelastningen ansågs ganska ojämn. Flertalet elever upplevde att många prov och 
redovisningar kommer tätt inpå varandra för att sedan följas av en period med mindre att göra. 
Skolsituationen innebar höga krav och ganska låg kontroll, speciellt i årskurs 1 där även det 
sociala stödet upplevdes lägre än i de högre klasserna. 
 
 
8.6.  Upplevelse av stressframkallande faktorer i skolan 
 
Elevernas uppfattning om att det som stressar mest i skolan är prov och tidsbrist 
överensstämmer med tidigare utförd forskning inom området. Bland annat kommer det fram i 
Statens Offentliga Utredning från 2006 (SOU 2006:77) att samarbetet mellan lärare och elever 
vad gäller planeringen av skolarbetet är dåligt, vilket är något som leder till stress. I samma 
studie framkom att flertalet elever ansåg att stress kan likställas med tidsbrist. Att prov och läxor 
nästan alltid sammanfaller stressade nästan alla elever som deltog i deras studie.  
 
Det går även att dra paralleller från denna studie till SOU:s studie från 2006 vad gäller 
programmet och dess utformning. I SOU:s studie framkom att eleverna ansåg att teoretiska 
program är mer stressande än yrkesförberedande. Eleverna som ingick i denna studie ansåg att 
konkurrensen var hård och eleverna var medvetna om att bra betyg är viktigt för att kunna 
uppnå att till exempel kunna få jobb inom ett visst yrkesområde. 
 
Skolverkets rapport ”Barnomsorg och skola 2000 – skolverkets bedömning” visar även den att elever 
anser att det är stressande att behöva arbeta för bra betyg. Eleverna i deras rapport menade att 
kraven i skolan är för höga vilket även framkom i den här studien.  
 
Enligt Blumberg och Pringles (1982)(refererad av Jewell & Siegall, 1990) prestationsteori är det 
variablerna kapacitet, vilja och möjlighet som leder till prestation. Resultatet av enkätfrågorna 
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visade att eleverna upplevde brister i möjlighetsvariabeln. Eleverna ansåg att arbetsmiljön, det 
dåliga schemat och lärarnas oförmåga att ta hänsyn till den totala arbetsbördan utgjorde stora 
problem. Detta gjorde att elevernas möjligheter att utföra en bra prestation minskade. 
 
På den andra öppna enkätfrågan fick eleverna uppge ytterligare faktorer som de ansåg vara 
betydelsefulla för sin upplevelse av stress. Efter att enkäten var utformad och utskriven 
upptäcktes det att denna fråga var formulerad väldigt likt den första frågan. Så när eleverna 
skulle fylla i enkäten poängterades det för dem att de där även kunde ta upp faktorer utanför 
skolan. Det var dock inte många som svarade på denna fråga.  
 
Skolverkets rapport från 2000 uppvisar i likhet med denna studie att eleverna upplevde det 
som svårt att planera sin tid och hinna med allt i, men även utanför, skolan. Om eleverna anser 
att skolan tar så mycket tid av dem att de inte hinner med andra aktiviteter utanför skolan kan 
det kanske tänkas bidra till att skolan till slut upplevs som tråkig och jobbig. Det skulle i sin tur 
eventuellt kunna leda till att eleverna blir allt mindre motiverade och därmed presterar sämre. 
En sämre prestation skulle vidare kunna leda till att motivationen sjunker ännu mer och så 
erhålls en ond cirkel. 
 
Resultaten av enkäten, förstärker den uppfattning som erhållits i tidigare forskning inom 
området. Det är tydligt att det ännu är samma orsaker som gör elever stressade. Eftersom denna 
kunskap uppenbarligen har funnits under en tid är det konstigt att ingenting verkar ha gjorts 
för att förändra och förbättra elevernas skolsituation. 
 
 
8.7. Kritik mot det egna arbetet 
 
Författarna anser att studien har uppfyllt sitt syfte, nämligen att undersöka den allmänna 
stressnivån hos elever på ett naturvetenskapligt program samt att få en bild av vilka 
copingresurser de hade. Den hade även som syfte att undersöka vad som leder till stress hos 
elever. 
 
I efterhand går det att konstatera att en pilotstudie av enkäten borde ha utförts. På så sätt hade 
författarna sett att vissa frågor hade behövts formuleras om. Istället som nu, då detta upptäcktes 
först vid sammanställningen av resultaten och då inte gick att göra något åt. 
 
En kritik till Karaseks och Theorells Krav–Kontroll–Stöd modell (1990) är att det anses att den 
utelämnar några viktiga aspekter på jobbet. I och med att modellen är utvecklad för just 
arbetsplatser så är den kanske inte egentligen fullt tillämpningsbar på elevers skolgång. Trots 
detta har den använts i denna studie då skolan bör betraktas som ungdomarnas främsta 
arbetsplats. I skolan är de utsatta för såväl krav som kontroll och i skolan kan de skapa ett 
socialt nätverk som kan bidra med stöd och hjälp. 
 
En kritik av arbetet är att det i efterhand går att konstatera att speciellt en fråga i enkäten skulle 
ha behövts formuleras om. Det gäller frågan som rör upplevelsen av krav. För att författarna på 
ett helt korrekt sätt skulle kunna koppla svaren på denna fråga till Karaseks och Theorells 
Krav–Kontroll–Stöd modell (1990) borde den istället för att fråga om eleverna upplever 
stressen som hög eller låg, fråga om eleverna upplever kraven som för låga, lagom eller för 
höga. Frågan valdes att diskuteras ändå eftersom de öppna frågorna stärkte intrycket av att 
kraven var för höga. Även enkätens sista fråga, en öppen fråga där eleverna kunde ge exempel 
på faktorer som verkar stressande för dem i skolan. Tanken med frågan var att de skulle ta upp 
faktorer som påverkar utifrån, som till exempel sömn, mat, fritidsaktiviteter med mera. Frågan 
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hade troligtvis gett mer och bättre svar om den hade formulerats på ett annat sätt. Det var inte 
särskilt många som besvarade den frågan vilket kan vara en följd av att den kanske tolkades 
likadant som den första frågan. 
 
Enkäten borde eventuellt ha innehållit en fråga där det utreddes hur eleverna hanterar stressen, 
om de har några speciella metoder för detta. Det skulle då ha gått att se om det stöder det som 
kommit fram i tidigare forskning (Ellneby, 1990; Levi, 2001) om till exempel kamp- och 
flyktbeteenden. 
 
8.7.1. Validitet 
Författarna anser att undersökningen ger en ganska rättvisande bild av hur livet är som 
gymnasieelev på det naturvetenskapliga programmet.  
 
Begreppsvalidiet: 
CRI-formuläret som ingick i studien är ett färdigutformat formulär som används världen över 
för att mäta copingresurser. Dess begreppsvaliditet torde på grund av dess erkännande betraktas 
som god. Enkätens skattningsfrågor går att direkt koppla till de teorier som studien utgår ifrån. 
Enkätens öppna frågor ingick i studien för att få elevernas egna tankar och åsikter om 
situationen, och tolkades utifrån teorier om stress. 
 
Extern validitet: 
Extern validitet berör generaliserbarheten av de resultat som framkommit. Det är svårt att säga 
om de resultat som framkom i denna studie är generaliserbara för alla elever på 
naturvetenskapliga linjer. Detta med tanke på att endast 64 elever deltog i studien. Det som 
kan tala för att studien trots allt skulle kunna anses som generaliserbar är att de resultat som 
framkommit överensstämmer i hög grad med tidigare forskning inom området. 
 
Intern validitet:   
Med intern validitet avses överensstämmelse mellan faktorerna som valts att undersökas och de 
begrepp som mäts. CRI-formuläret får antas mäta det det avser att mäta, men frågan är om 
svaren som gavs var genomtänkta eller om eleverna svarade bara för att få det gjort. Vad gäller 
enkäten kan problem uppstå om eleverna har fyllt i den utifrån vad de tror att undersökningen 
vill ha svar på eller utifrån en spekulation om vad andra tycker är rätt. Skattningsfrågan som 
rörde upplevelse av krav i skolan kan eventuellt ha uppfattats olika av eleverna. Syftet med 
frågan var att få fram om kraven var för höga, och den borde därmed ha ställts på ett 
annorlunda sätt än vad den gjordes. På den fråga som ingick i enkäten kunde eleverna endast 
uppge om kraven upplevdes som höga eller låga, inte om de var för höga. Enkätens första 
öppna fråga gav bra och användbara svar som var lätta att tolka.  
    
8.7.2. Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att mätningen inte är utsatt för till exempel slumpinflytelser. Är det god 
reliabilitet vid en mätning ska mätningen kunna upprepas vid ett senare tillfälle och uppvisa 
samma resultat. Mätningen har gått till på samma sätt för samtliga klasser. De har fyllt i samma 
formulär och samma enkät och i samma ordning. De har även fått samma muntliga 
information innan de fick börja fylla i. Studien utfördes under samma period för samtliga 
klasser. Däremot var det till exempel inte möjligt för författarna att se till att arbetsbördan var 
ungefär jämnstor klasserna emellan. Mätningen utfördes klassvis på skolan men omgivningen 
var dock olika för samtliga klasser. I en klass utfördes mätningen i klassrummet, i en annan i 
biblioteket och i den tredje utfördes den i en korridor. Detta kan ha medfört viss skillnad i 
uppmärksamhetsnivå och fokusering på uppgiften. Att få fram ett resultat på upplevd stress var 
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en viktig del i mätningen och det är inte nödvändigtvis så att stressnivån skulle ligga på samma 
nivå om mätningen gjordes om idag.  
 
8.7.3. Förslag till förändring 
För att minska stressen hos elever, som till stor del tycks bero på mycket prov och tidsbrist, kan 
en förändring vara att lärare i samråd med varandra planerar hela terminens upplägg. Ett 
schema för varje klass där prov och stora inlämningar planeras in i förväg och som framgår av 
schemat kan vara ett förslag. Detta skulle kunna göra att anhopningar av uppgifter undviks. 
Det borde ligga i lärarnas intresse att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång. 
Detta skulle kunna hjälpa dem att lägga lika mycket energi på alla ämnen utan att något skulle 
behövas prioriteras bort. Det bör även undvikas att lägga in prov direkt efter lov, då denna tid 
är tänkt som en återhämtning.  
 
Enligt Siegrist ansträngnings-belöningsmodell (1996) måste en individ få belöning för de 
ansträngningar som han/hon gör. Uteblir detta kan det, enligt Siegrist (1996), på längre sikt 
leda till hälsoproblem. Ett exempel på en typ av belöning skulle kunna vara om elever kommer 
med synpunkter på till exempel förändringar, att dessa synpunkter tas hänsyn till och att det 
leder till förbättringar. Eleverna skulle för att få känslan av att de har lite större 
inflytande/kontroll, kunna få göra en utvärdering i slutet av varje skolår. Där skulle de kunna 
ge förslag på saker som de tror skulle kunna vara bra för deras skolsituation. Dock är det viktigt 
att eleverna får feedback på sina förslag. På så sätt skulle de se att de får inflytande och kontroll 
genom att saker som de har upplevt som dåliga har förbättrats till kommande läsår. 
 
Bra arbetsmiljö är viktigt. Att se till att det är bra luft och att ljudnivån i klassrummen inte är 
allt för hög, samt att ha bra fik med kvalitativa mellanmål/fika kan vara ytterligare faktorer att 
ta i betänkande för att öka trivseln i skolan. Att få en bra social anda i skolan kan vara 
betydelsefullt, inte bara vad gäller lärare- och elevförhållandet utan även eleverna emellan. 
 
 
8.8. Förslag till fortsatt forskning 
 
I och med att stressen tar sig allt längre ner i åldrarna är detta ett ämne som borde intressera 
fler. Stressforskning och stressteorier har hittills främst riktat sig mot vuxna individer och 
arbetslivet. Även om det finns många likheter mellan detta och ungdomarnas skolgång går det 
ändå inte att tillämpa dessa teorier fullständigt.  
 
Eftersom det är många faktorer som bidrar till stress skulle elevernas allmänna hälsa, matvanor 
och fysiska välmående vara intressant att undersöka. En fördjupning skulle exempelvis kunna 
vara att undersöka om en individs sociala nätverk påverkar stressnivån. Spelar ett rikt socialt liv 
någon roll vad gäller studieprestation? En annan fördjupning skulle kunna vara att undersöka 
om ungdomars utåtagerande beteende som till exempel aggressivitet och användandet av 
droger kan sättas i samband med upplevelse av stress i skola och i allmänhet. Det finns många 
intressanta infallsvinklar att ta i beaktning, men det mest primära, enligt författarna, är att göra 
ämnet mer uppmärksammat bland forskare inom området. 
 
 
8.9. Etiska överväganden 
 
Undersökningen var helt anonym och det går inte att utläsa vem som har sagt vad i den färdiga 
rapporten. Ingen personlig feedback av elevernas enskilda resultat på CRI gavs på grund av 
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etiska aspekter. Författarna har varken den psykologiska kunskapen eller erfarenheten av att 
kunna svara på eventuella frågor som kan uppstå till följd av inventoriet.  
 
Feedback till eleverna som deltog i studien ges i form av att en kopia av arbetet lämnas till 
någon årskurs klassföreståndare som sedan ger eleverna möjlighet att ta del av hela rapporten. 
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     Bilaga 1 (1/2) 
 

ENKÄT RÖRANDE SKOLSITUATIONEN PÅ GYMNASIET: 
 
Tjej  
Kille  
Årskurs: 1    2    3  
 
1. Vad stressar dig i skolan? 
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
 
 
2. Värdera din nuvarande stressnivå: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Inte alls        Mkt hög 
 
 
3. Hur upplever du de krav som ställs på dig i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Inga alls        Mkt Höga 
 
 
4. Hur upplever du att du har stöd från andra – familj, vänner, skola? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Inget alls        Mkt hög 
 
 
5. Vilken kontroll/påverkansmöjlighet anser du att du har i din skolsituation? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Ingen alls        Mkt hög 
 
 
6. Hur upplever du att du klarar av de krav som ställs på dig i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Inte alls        Mkt bra 
 
 
7. Hur motiverad är du för att prestera bra i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Inte alls        Mkt motiverad 
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       Bilaga 1 (2/2) 
 
8. Hur upplever du dina möjligheter att kunna prestera bra+ (t ex utrustning, 

tid/schema, regler, hjälp/stöd från lärare etc.) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Ingen alls        Mkt god 
 
 
9. Finns det något annat som är viktigt/betydelsefullt för din upplevelse av stress i 

skolan? 
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  
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