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Abstrakt  
 
Denna studie handlar om stress i skolan. Hur eleverna påverkades, om de påverkades och hur 
de själva upplevde det. Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever stress i 
skolan, samt vilka orsaker som finns till stressen. Vi undersökte även vilka möjligheter skolan 
hade att förändra stress situationer. Intervjuerna valdes att göras med elever och lärare i år 5 
och år 6 på grund av att i dessa åldrar händer mycket ur utvecklingssynpunkt. Intervjuerna 
gav mycket tydliga och bra svar i överlag av både elever och lärare. Till intervjuerna 
användes bandspelare för att inte gå miste om viktig information samt för att inte påverka 
validiteten. Resultatet visade att elever och lärare upplever stress i skolan. Det visade sig att 
elever blir stressade av bland annat det höga tempot i matematiken. Förslag på åtgärder till att 
minska stressen var att eleverna skulle ta det lugnare med hjälp av lärare samt att lärarna 
skulle förklara att det är kvalitet som räknas och inte kvantitet. Denna studie har gett oss 
klarar perspektiv på hur den stressiga situationen ser ut i skolan idag för elever i de yngre 
åren.   
 



Förord  
 
Det som väckte vårt intresse för ämnet till denna studie om elevers stress i skolan, var att vi på 
olika verksamhetsförlagda utbildningar sett och hört hur många elever var stressade. Vi har 
även sett tendenser till detta hos barn runt omkring oss i vår vardag. Det finns olika syn på 
stress, en del tycker att det ibland kan vara en sporre med stress, en liten morot.  
 
Vi har samlat på oss mycket information via litteratur, intervjuer och observationer under 
verksamhetsförlagda utbildningar som lett fram till att vi valde att skriva om detta ämne. Det 
är ett ämne som många ser som en kombination mellan skola, hemmen och samhället. Efter 
att vi läst på ytterligare kring stress valde vi att gå ut och göra intervjuer med elever och 
lärare. Både de elever och lärare ansåg att det är stressigt i skolan. Vår bild vi hade kring detta 
förstärktes därmed. Vi har lagt fram några förslag till åtgärder kring stress och hoppas att 
dessa kan vara till nytta. Vi vuxna måste tänka oss för hur vi agera och lägger fram uppgifter 
till eleverna. Stress är idag en hälsorisk i skolan bland elever och personal, det är bäst att vi 
gör något åt detta nu.  
 
Vi vill med denna studie ge er läsare en bredare grund att stå på när det gäller vad vi kan göra 
åt elevernas stressiga situation. Vi hoppas också att ni läsare ska lära er något nytt. Stress är 
ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat och vi anser att det är ett viktigt ämne som behöver 
belysas.  
 
Vi vill därmed tacka vår handledare Marie-Louise Annerblom för det stöd hon har gett oss 
under arbetet med denna studie. Vi vill även tacka de intervjupersoner som deltagit i denna 
studie. Avslutningsvis vill vi tacka Christian Holmberg och Marcus Linna som hjälpt oss med 
korrekturläsning och synpunkter på arbetet 
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Inledning  
 
Orsaken till att vi valt att skriva om stress är att vi under våran verksamhetsförlagda 
utbildning, vfu: n, har uppmärksammat hur elever blir stressade av allt som de måste hinna 
med i skolan. Detta påverkar även elevernas fritid då de måste ta hem arbeten som de påbörjat 
i skolan men inte hunnit färdigt med för att färdigställa hemma. Dessutom har eleverna flera 
fasta läxor varje vecka så som glosor, veckans ord och matematik. De fritidsaktiviteter som 
eleverna har ger även en viss påverkan till att de blir stressade. För att hinna med sina 
aktiviteter stressar eleverna med de läxor som ska göras och middagen blir en stressig 
situation. Det står många gånger i tidningar om hur elever/barn är stressade, ibland så mycket 
att de får magsår. Barn är det värdefullaste vi har och de är också våran framtid. Skolan är 
våra barns arbetsplats och där jobbar många människor, det är där de får en relation med 
andra barn och vuxna utanför hemmet och familjen. Här skapar de sin livsstil och attityd och 
där grundläggs värderingar. På en arbetsplats finns det lagar som skall följas och så även på 
skolan. Miljön är viktig, att det är lugnt och tryggt på skolan och att alla känner sig lika 
mycket värda.  
 
Detta är ett stort dilemma vi kommer att möta som färdiga pedagoger. Vi vill med detta arbete 
fördjupa oss inom området för att få en kunskap om hur vi kan förändra elevernas lärande 
situation i skolan. I detta avseende har vi därmed valt att skriva om hur elever påverkas av 
stressen i skolan samt se hur vi pedagoger kan hjälpa dem. 
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1 Bakgrund  
1.1 Begreppsförklaring 
 
Stress: 
 

Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. Inom medicinen och psykologin har 
det använts för att beskriva de anpassningsrektioner i kroppens organsystem som utlöses 
av psykiska och fysiska påfrestningar. Stress är alltså en reaktion på att vi utsatts för 
extra stora fysiska, emotionella och intellektuella krav och påfrestningar. (Ellneby 1999 
s. 31) 
 

Stressor:  
Angelöw (1999) beskriver stressorer som en benämning på orsaker till stress. 

1.2 Positiv och negativ stress 
 
Ylva Ellneby (1999) skriver om att kortvarig, akut stress är lättare att hantera, medan den 
långvariga stressen påverkar hjärnans kemi, som får effekter på andra delar av kroppen. Hög 
stressnivå under lång tid ökar bl.a. risken för hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärnblödning. 
Detta kan i sin tur (under långa perioder) ta död på hjärnans nervceller, som kan leda 
tillminnessvårigheter och demenssjukdomar. Eftersom vi inte kan förändra hjärnan så måste 
vi istället försöka skapa ett samhälle där vi inte utsätts för så mycket stress. 
 
Elkind (1981) skriver att hos en del barn omvandlas den kroniska stressen till vad Freud kallar 
”svävande ångest” på grund av att den inte är bunden till någon specifik fruktan eller oro. 
Barnet känner sig rastlös, irriterat och ur stånd att koncentrera sig, men vet inte riktigt vad 
detta beror på. Att helt få bort stressen är omöjligt, men att minska den betydligt behövs för 
våra elevers hälsa och välmående.  
 

Det är inte så att merparten av de barn som idag uppvisar psykosomatiska problem far 
illa i sina hem. Utan det är i de verksamheter som barn tar del av utanför hemmet som 
inte är organiserade på ett sådant sätt att de ger välbefinnande för barnen. Det är tråkiga 
och stökiga miljöer, tråkiga miljöer i korridorer och på skolgårdar som inte stimulerar, 
stora bullriga matsalar, inga möjligheter att dra sig undan och vila och reflektera och 
sitta i små grupper, eller möta de vuxna i samtal och reflektion, Sådant ger 
psykosomatiska symtom med huvudvärk och trötthet och ont i magen och kan i 
förlängningen ge ångest och depression. Ide flesta fall är det alltså inte barnen som är 
sjuka, det är miljöerna runt omkring dem som inte är utformade utifrån barnens behov. 
Ännu allvarligare är det när skolan ska ta emot de yngre barnen. För de är ännu sämre 
rustade för dåliga miljöer. (Barnombudsmannen, Louise Sylwander, 2001 s. 2) 

 
Barnombudsmannen, Lena Nyberg (2004) skriver att stress är en naturlig reaktion som för det 
mesta är bra, men om man stressar för ofta så skadar det kroppen, speciellt om man är ung, 
fortfarande växer och utvecklas. Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans 
mellan de påfrestningar en människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller 
hon har att klara av situationen. 
 
Lena Nyberg (2004) gjorde en undersökning vårterminen 2003 om stress i barn och ungas 
vardag. I undersökningen ingick 400 barn från 20 olika skolor i 17 kommuner. Barnen som 
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ingår i undersökningen är i åldern mellan 9 till 16 år. Av dessa 400 är 128 barn upp till 12 år 
och 269 är unga 13 år och uppåt. Antalet flickor i undersökningen är 228 och antalet pojkar är 
171. De är 325 barn som är födda i Sverige och resterande 68 kommer från ett annat land. 
Nyberg skriver att undersökningen som gjorts är för att belysa situationen för barn och 
ungdomar när det gäller negativ stress. Syftet med den var att få ta del av barnens verklighet 
och hur negativ stress yttrar sig i deras vardag. Undersökningen visar att hälften av de barn 
som svarade kände sig stressade varje dag, en eller flera gånger i veckan. 
 
Bosse Angelöw (1999) skriver att det går att skilja mellan positiv och negativ stress. Den 
positiva stressen handlar ofta om en meningsfull och lustbetonad ansträngning, kroppen 
reagerar inte skadligt på sådant. Angelöw skriver vidare att den negativa och farliga stressen 
innebär att människan oroar sig och hetsar upp sig för olika vardagssituationer och att de 
utsätts för kraftig stress under lång tid. Skillnaden mellan positiv och negativ stress beror 
mycket på hur situationer uppleves eller uppfattas.. För att lättare kunna skilja begreppen 
positiv och negativ stress går det att säga så här: tycker du om det du gör, så gör du det med 
glädje, du känner lust för att göra det, då kan du utgå från att det handlar om positiv stress och 
det är inte skadligt för dig. Författaren skriver vidare att det går att skilja mellan olika typer av 
stressreaktioner: fysiologiska, känslomässiga och beteendemässiga, sociala och 
organisatoriska (reaktioner på arbetsplatsen). Detta är alla aspekter av samma process. Genom 
olika slag av stressorer, stressorsaker försätts kroppen i ett alarmtillstånd som kan utlösa 
reaktioner. 
 
Ellneby (1999) skriver vidare att när det råder balans mellan de krav som ställs på oss och vår 
förmåga att klara av dem, då kan stress upplevas som en positiv utmaning. Om vi har 
inflytande och kontroll över en arbetssituation upplever vi ofta höga arbetskrav som 
stimulerande, och det ökar arbetsglädjen. Ellneby skriver vidare att emotionellt stöd från 
andra skyddar oss mot den negativa stressen. 

1.3 Stressorer 
 
Lindblad, Lindahl och Theorell (2005) har skrivit en artikel om stress hos barn och ungdomar. 
Författarna skriver att många använder ordet stress i betydelsen påfrestningar från 
omgivningen. Det pratas i mycket allmänna termer om t ex stressen i arbetslivet eller mer 
avgränsat stressen inför ett prov i skolan. Ett sätt att förtydliga att det pratas om yttre faktorer 
är att istället använda ordet stressor, det vill säga, något som framkallar psykologiska och 
biologiska stressreaktioner. Ett speciellt nationellt prov i skolan är ett exempel på en 
välavgränsad stressor, som kan väcka starka stressreaktioner hos vissa individer. Lpo 94 
(1994) skriver om skolans uppdrag som är att arbeta för att undervisningen skall präglas av 
omtanke, omsorg och generositet för individen. En kravfylld skola som dagligen ställer elever 
inför behovet att prestera kan innebära dagligen återkommande stressorer. Om skolan gång på 
gång ställer en elev inför mycket starka och överväldigande stressorer, kan detta påverka 
studierna negativt.  
 
Ellneby (1999) Skriver att det inte är stress, men stressfaktorer stressorer, som kan ge upphov 
till stress. Vi kan inte skydda oss från stress, även om vi anstränger oss. Det förekommer alltid 
påfrestningar i relationer med barn, skola och arbete och de är ofta starka stressorer men 
också en del av vårt liv. Det är när vi utsätts för alltför många stressfaktorer samtidigt som det 
kan orsaka fysisk eller psykisk utmattning. 
 
Währborg (2003) skriver att barns stressorer kan vara känslomässiga separationer som 
exempelvis när föräldrar separerar eller när någon närstående dör eller flyttar. För att barn ska 

2 (27) 



 
 

känna sig stressade räcker det med att de har en föraning om att det kommer att inträffa något. 
Detta på grund av att barn inte har en tydlig gräns mellan fantasi och verklighet. När ett barn 
måste byta skolan, klass etc. kan barnet bli stressad och känna att de inte trivs i skolan samt 
känna otillräcklighet. Om barnet utsätts för kränkande behandling känner de oftast oro, stress 
och rädsla och de vill inte gå dit eftersom det väcker dessa reaktioner. När barn har för höga 
krav hemifrån och från skolan resulterar detta till att de blir stressade. 
 
Währborg (2003) skriver vidare att dagens barn har många relationer med olika personer i sin 
omgivning och kring dessa har de mycket tankar som de funderar på. När ett barn inte känner 
sig omtyckt i skolan kan detta leda till stress. Olyckor, övergrepp, misshandel och svåra 
trauman är orsaker till att barn blir stressade. Om ett barn känner att de inte har kontroll över 
situationen eller känner hjälplöshet blir de ofta stressade. När ett barn inte känner trygghet 
eller har ett stabilt socialt nätverkblir de stressade. Ett barn blir inte enbart stressade av att de 
händer dem själv någonting utan händelser i familjen leder även till att de blir stressade. 
Författare talar även om att barn blir stressade av den höga ljudnivån och om de sover dåligt. 
Sömn är en mycket viktig del i utvecklingen av stress och sjukdomar som är relaterade till 
stress. Sömn har olika roller då det gäller stress, sömnbrist är en riskfaktor och god sömn är en 
skyddande mekanism. 

1.4 Upplevelser 
 
Ellneby (1999) skriver att det skärs ner mycket på skolans resurser och detta drabbar eleverna. 
Många vuxna i skolan tycker att det är stressigt och att de inte hinner med det de skall, de är 
ständigt stressade. En del så mycket att de ”går in i väggen”. Det har uppmärksammats mer 
och mer att även barnen i skolan känner sig stressade och inte hinner med. De mindre barnen 
tycker att det alltid är så bråttom med allt, de får inte göra klart som de vill. Många gånger är 
det för många byten av aktiviteter så att barnen inte känner att de får göra klart det de höll på 
med. Att avbryta något när du har kommit igång och fortsätta vid ett senare tillfälle är inte 
lätt. Koncentrationen tappas och det tar ett tag innan du kommer igång igen. 
 
Strandell (1997) skriver om att många barn känner ensamhet, oro, bristande tillit, stress och 
känsla av utanförskap. Symptom på allt detta är t ex mobbning, våld, olyckshändelser och 
skolk.  
 
I undersökningen som gjorts av Barnombudsmannen, Lena Nyberg (2004), som vi skrivit om 
ovan, fick barnen själva beskriva, med egna ord vad stress är. Det framgår tydligt att de har 
erfarenhet av stress. Barnen berättar att de har mycket att göra och att de måste skynda sig. De 
känner att de inte hinner med allt. Det leder till att de inte kan vila och att de tänker på något 
hela tiden. Att alltid måste skynda sig kopplar de ihop med att de har ont om tid, att de måste 
planera sin vardag, egna och andras krav. Barnen fick även i undersökningen beskriva med 
egna ord hur det känns i kroppen när de är stressade, för att se om det finns likheter med den 
forskning som finns om kroppens reaktioner i en stressad miljö. Symptomen som barnen 
beskriver är konkreta. De säger att de mår illa och inte har någon aptit. De kan uppleva att de 
svettas och att hjärtat slår snabbare. De kan också få svårt att andas, ont i huvudet eller 
magont Många tycker att koncentrationen försvinner. Barnen berättar vidare om trötthet i 
kroppen och att de inte kan lugna ner sig eller blir rastlösa. Andra beskrivningar är att barnen 
är ledsna, arga, irriterade eller att humöret skiftar. Vidare berättar några barn att de får en 
känsla av panik, ångest eller blir nervösa. 
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1.5 Orsaker 
 
Skolverket har i sin rapport ”Barnomsorg och skola 2000- Skolverkets lägesbedömning” 
skrivit: 
 

Det finns en rad orsaker till stress. I olika sammanhang ger både personal, barn och 
elever uttryck för att man saknar kontroll över den egna tiden och för att en sådan 
maktlöshet kan skapa stress. Andra orsaker är att de krav som idag ställs på både elever 
och personal är tydliga och att systemet är uppbyggt så att sambanden mellan insats och 
utfall klart skall framgå. Kunskapskraven på eleverna är högre, liksom kraven på lärare 
och annan personal att ge kunskap och stöd. De ökade kraven bottnar i samhällets krav 
på varje medborgares ökade kompetens. För den enskilde i utbildningssystemet kan de 
emellertid utgöra grund till stress (s. 5) 

 
Skolverket (2000) skriver att stress i skolan hos barn, elever och personal är ett allvarligt 
problem. Det finns ett antal olika orsaker till att det finns stress i barnomsorg och skola. Det 
har under senaste åren genomförts reformer till att förändra de stressiga situationerna. Bristen 
på kompetens så som ledare, ökade krav på personal har också gjort att elever har blivit 
stressade. En annan allvarlig orsak till att elever och personal blir stressade är att de ska möta 
kränkande behandling. Skolverket skriver att detta är oacceptabelt att elever inte känner att de 
vistas i en trygg miljö.  
 
Ellneby (1999) skriver att vi idag lever i ett stressat samhälle och det kan därför vara svårt att 
se om stressen har ökat. Barnen har många gånger flera olika aktiviteter efter skolan som de 
skall hinna med förutom läxorna. 
 

Det finns en del vi kan göra för att minska stress i förskola och skola. Fler vuxna och 
mindre barngrupper sänker halten av stresshormon hos barnen, liksom mycket utevistelse 
i naturmiljö. Att sänka ljudnivån och att ge barn tid för ostörd lek är andra sätt att 
motverka stress, liksom att stimulera barn till att uttrycka sina känslor på olika vis. 
Massage i förskola/skola har blivit alltmer utbrett sedan vi fått mer kunskap om hur 
”lugn och ro-hormonet” oxytocin påverkar oss. (Ellneby 1999 s. 24) 

 
Ellneby (1999) betonar att vuxna kan i stor mån välja vad de kan och vill utsätta sig för 
medan barnen tvingas anpassa sig efter det som vi vuxna bestämmer, vare sig de har 
kapaciteten till det eller inte. Lpo 94 (2006) skriver att i skolan skall varje elev få utvecklas 
och känna glädje samt få känna tillfredställelse när de gör framsteg och övervinner 
svårigheter. Skolan ses som en stor stress faktor. Skolan är teoretiskt inriktad och vi är inte 
alla teoretiker. En del av barnen kanske skulle må mycket bättre och vara mindre stressade om 
skolan innehöll mera praktiska inslag. Det finns varken tid eller resurser för detta och det i sig 
är stressframkallande. Stress hos barn är inte tillräckligt uppmärksammat, därför hamnar 
barnen i ett krisbeteende innan de vuxna förstår och försöker förändra situationen. När en 
vuxen person "går in i vägen", blir utbränd, tar det flera månader, flera år innan de återhämtat 
sig. Detta gäller även när ett barn blir utbrända och vägen tillbaka är lång. Detta påverkar 
både inlärningen och utveckling.  
 
Ellneby (1999) skriver vidare om att dagens skola hetsar eleverna därför att skolledarna har 
press på sig. För många elever går idag ut skolan utan fullständiga betyg. Skolan hetsar också 
barn genom att sätta etiketter på dem av organisatoriska skäl, inte pedagogiska. Många barn 
diagnostiseras ex som svagbegåvade eller sent utvecklade när det i själva verket kan handla 
om helt andra saker som till exempel nedsatt hörsel eller syn. Det är lättare för lärare och 
skolledning att sätta en etikett på sådana barn och att sätta dem i någon form av specialklass 
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istället för att ta itu med deras speciella behov. Skolan måste se till att varje elev får likvärdig 
och den undervisning de behöver, att de får sina behov tillgodosedda. I Lpo 94 (2006) går det 
även att läsa att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika personlighet. En 
av de viktigaste orsakerna till stress hos barn är känslan av otillräcklighet, att inte räcka till, 
att inte duga.(Ellneby 1999 s.37) 
 
Elkind (1981) betonar att ständiga hopp mellan de olika ämnena hetsar barnen och gör dem 
stressade. Barnet får sällan uppleva att de har avslutat något, det skapar stress. Författaren 
skriver vidare om att barn reagerar olika på stress. Det beror på hur de uppfattar situationen, 
hur mycket stress de utsätts för. Det är också olika hur barnsvarar på stress och det går inte att 
förutse hur ett visst barn kommer att reagera.  
 
Nyberg (2001) skriver vidare att när lärare sägs upp och nya kommer blir det en stressig 
situation för barnen. Det är kanske så att det är deras lärare nästa gång som får sluta. Det blir 
även stressigt för eleverna om de ofta måste byta klassrum. Författaren skriver även att 
mycket läxor och lite tid att koppla av på fritiden gör att barnen är så uppstressade när de 
kommer till skolan att det därför många gånger blir så att de inte kan sitta stilla så länge. Det 
resulterar ofta i att de börjar störa och bråka.  
 
Strandell (2005) anger att en vanlig orsak elever uppger till att de känner sig stressade är att 
det råder obalans mellan den egna förmågan och de krav eleven upplever från omgivningen. 
Det kan handla om att uppgifterna känns övermäktiga, men även om att aldrig få visa vad man 
går för. Värst är endera för höga eller för låga krav i kombination med känslan av att inte ha 
något inflytande över situationen. För att undvika detta måste skolan i högre grad 
individanpassa undervisningen och även öka elevernas möjlighet till inflytande. Nyberg 
(2004) skriver att det handlar om en kombination av faktorer som gör att många barn och 
unga upplever en ökad stress, t ex i skolan, skolans arbetsformer, önskan att vara rätt klädd 
och bli accepterad bland kompisarna. Lpo 94 (2006) skriver att skolan skall understödja 
elevernas harmoniska utveckling. Det skall ske genom att ha en varierad och uppvägd 
sammansättning av innehåll och arbetsformer.  
 
Nyberg (2004) visar i sin undersökning som vi tidigare refererat till ovan att barnen får 
beskriva hur de känner sig i stressade situationer. De blir oroliga, deprimerade, arga irriterade 
eller nervösa. Dessutom specificerar barnen symptom som att inte kunna slappna av och det 
ger trötthet och huvudvärk. Skolan är en orsak till stress i barnens vardag. De berättar om krav 
på att lämna in arbeten och att de har mycket läxor och priv. De har också upplevt de vuxnas 
stress när de jobbar för mycket och blir utbrända. Barnen blir då stressade av de vuxna. 
Barnen har fått förtydliga vad det är som gör dem stressade i skolan, det är exempelvis läxor 
och prov, men även morgontrötthet, att skynda sig till skolan. Det finns också andra orsaker 
som utseende, aktiviteter och trötthet. Men den övervägande delen är relaterat till skolan. Det 
som även stressar eleverna är enligt studien är för mycket läxor, ingen lugn och ro i klassen, 
för mycket prov etc.   

1.6 Miljö 
 
Barnombudsmannen ( 2001) skriver om att skolan är barnens arbetsplats och på alla 
arbetsplatser finns det lagar att följa för en så bra arbetsmiljö som möjligt. Detta omfattar 
eleverna också.: 
 

Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformning av sin 
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egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte 
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 
Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller 
bundet arbete skall undvikas eller begränsas. (Nyberg 2001, s. 2) 

 
Barnombudsmannen(2001) skriver vidare att många känner till att en arbetsmiljö som 
kännetecknas av höga krav i längden kan verka sjukdomsframkallande genom att den gång på 
gång utsätter arbetstagarna för stressorer; fruktan inför att inte hinna med, orka eller kunna det 
man förväntas klara av. Särskilt negativt påverkas individer som har små möjligheter att 
själva påverka sin arbetssituation. Elever kan på liknande sätt ställas inför arbetsmiljörisker i 
skolan. Att gång på gång konfronteras med uppgifter som väcker mycket starka 
stressreaktioner kan, särskilt om uppgifterna blottlägger ens tillkortakommanden, tänkas leda 
till att hälsan påverkas negativt. 
 
Ellneby (1999) skriver att för att minska stress hos barn och förhindra att antalet barn med 
problem ökar är det viktigt att diskutera storleken på grupper som vi bör ha i förskola/skola 
och hur många vuxna det bör arbeta där, för att kunna tillgodose barnens behov. Författare 
berättar vidare om hur viktigt det är att tänka på ljudnivån. Det finns så mycket andra ljud runt 
omkring oss så att vi automatiskt höjer rösten för att göra oss hörda. Barnen tar efter oss 
vuxna och högljudda lekar hör till barns utveckling men, det måste finnas tid och plats för vila 
och avkoppling. Författaren menar att vi lever i en ljudmättad tid och många barn har aldrig 
upplevt tystnad, vare sig hemma eller på förskolan. Det är därför viktigt att inspirera dem till 
att uppleva tystnaden som något skönt och spännande. Att ge dem möjlighet till att vistas i 
naturen så mycket som möjligt, där finns få ljudreflekterande ytor, men massor av spännande 
ljud att upptäcka. 

1.7 Påverkan och symtom 
 
Strandell (1997) beskriver om hur skolans inlärningsprogram i allmänhet sväller ständigt med 
anledning av att kunskaperna om omvärlden ökar och att kraven på utbildning hos 
arbetskraften stiger. Kraven ökar på prestationer hos eleverna som kan uppleva att det blir 
stressigt och överkravfyllt. Författaren skriver att detta visar sig bland annat genom att 
eleverna uppvisar psykosomatiska symptom, som magont, huvudvärk, trötthet och 
sömnsvårigheter. En del kan till och med visa lite aggressivitet, håglöshet och utmattning. Att 
eleverna redan lider av dessa symptom är värt att ta på allvar. 
 
Ellneby (1999) skriver att stress kan ta sig i uttryck i psykosomatiska symtom. Det kan handla 
om magont, kräkningar, förstoppningar eller diarré. Även huden kan reagera på stress med 
sådant som utslag och eksem, allergier och astma. Återkommande huvudvärk är ett vanligt 
tecken hos eleverna på att de är påverkade av stress. 
 
Strandell (1997) skriver att de äldre eleverna röker och dricker alkohol i relativt stor 
utsträckning kan också ses som flyktbeteende från en pressande situation som delvis kan 
hänföras till skolan. Stress relaterade sjukdomar är framtidens folkhälsoproblem enl. flera 
forskare, t ex utbrändhet, kronisk trötthet och fibromyalgi. Olin (1996) förklara fibromyalgi 
som en brännande värkt och ständig trötthetskänsla. Detta gör det svårt att klara av de 
enklaste vardagssysslorna.  Man vet att immunsystemet och psyket står i ett komplicerat 
förhållande till varandra. Med denna kunskap förefaller det viktigare att lära eleverna redan i 
skolan att handskas med stress. 
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Strandell (2005) skriver att stressade elever är en stor del av skolhälsovårdens ”stamkunder”. 
Magont och huvudvärk är de symptom man oftast träffar på. Även sömnproblem, rädsla, 
fobier kan vara symptom på stress. Flykt till TV och droger samt skolk kan vara en metod att 
försöka klara av sin stress för stunden. Även ökat sovande kan vara ett sätt att fly från en 
stressig livssituation. Nackdelen med dessa metoder är förstås att man lätt hamnar i en spiral 
av ökande stress, där inga problem löses och där det tillslut kan vara svårt att se vad som är 
orsak och verkan 

1.8 Åtgärder 
 
Strandell (2005) menar att skolan både orsakar och att de kan förebygga negativ stress. 
Negativ stress påverkar hur elever mår och hur de fungerar i övrigt som till exempel i 
familjen. På samma sätt kan hemmiljön påverka hur eleven har det i skolan. Vad som stressar 
eleven i skolan är i hög grad individuellt. Det som stressar en elev kan vara en utmaning för 
en annan elev. Författaren skriver vidare att en mycket viktig åtgärd är att stärka elevers 
självkänsla och självkännedom samt att få dem medvetna hur de kan arbete för att förbättra 
och hantera sina svagheter. Vissa stressfaktorer kräver åtgärder från de vuxna på skolan. 
 
Strandell (2005) skriver också om att skolan kan behöva hjälpa eleverna att hitta sätt att 
hantera sin stress, exempelvis avkoppling. Men aktiviteten får inte bli ett måste eftersom det 
då blir en stressfaktor i sig. Författaren skriver om några exempel på övningar som skolan kan 
använda sig av. Det är avslappning, massage, använda sig av de estetiska ämnena samt att 
försöka vara ute så mycket som möjligt.  
 
Setterlind och Patriksson(1984) skriver hur man kan lära eleverna olika avslappningstekniker 
kan vara en början till att bearbeta konflikter och att få en avslappnande miljö och en 
lugnande effekt på resten av dagen. 
 
Miller(1982) skriver om hur vi måste rustas för att handskas med stress. Föräldrarnas uppgift 
är inte att avlägsna stressfaktorer, utan att de ska försöka lära barnen och förbereda dem att 
handskas med den stress som de kommer att möta i skolan och i sitt övriga liv. Författaren 
skriver vidare om att det viktigaste när man ska göra stress till något positivt för barn är att de 
ska koncentrera sig på att det är en utmaning. 
 
Ellneby (1999) berättar om att det kan vara ett alternativ att skapa olika miljöer i skolan som 
har en lugnande effekt på eleverna och att eleverna själva får vara med att utforma dessa. 
Författaren skriver också om en annan metod som motverkar stress hos elever och lärare, det 
är att införa massage . Att massera varandra en gång per dag ger en stund för avkoppling för 
alla parter. Detta ger i sin tur en bra sammanhållning i gruppen, det motverkar mobbning.   
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2 Syfte 
 
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur elever upplever stress i skolan, samt 
vilka orsaker som finns till stressen. Vi ska även se på vilka möjligheter skolan har att 
förändra stress situationer.  

2.1 Frågeställningar 
 
• Vad är det i skolan som gör att eleverna blir stressade? 
 
• Vad kan skolpersonalen/eleverna göra för att motverka stressen i skolan? 
 
• På vilket sätt påverkas elever av stressen? 
 
• På vilket sätt påverkas elevers inlärning av stressen? 
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3 Metod  
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de metoder vi använt oss av i denna studie för att samla 
in och analysera data, samt de metoder vi använt oss av för att tolka den relevanta 
informationen för studien. 
 
Jan Hartman (1998) skriver om två vanliga inriktningar inom metodteori, kvalitativa och 
kvantitativa. Den kvantitativa metoden beskriver Runa Patel och Ulla Tebelius (1987) är som 
att söka efter kunskaper som kan ge en förklaring till ett fenomen. Vidare beskriver författarna 
den kvalitativa metoden som ett sätt att söka kunskaper för att skapa en förståelse för ett 
fenomen. I denna studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa undersökningsmetoden. 
Denna metod har vi valt för att försöka förstå hur eleverna upplever sin situation i skolan.  
Hartman (1998) skriver att i en kvalitativ undersökning går forskaren på djupet för att skapa 
en helhetsförståelse av det område och den omgivning forskaren arbetar med. Den kvalitativa 
analysen är enligt Conny Svenning (2003) inte lika precis som den kvantitativa men den 
öppnar upp för nya perspektiv. 
 
Vi kommer i denna studie använda oss av det hermeneutiska perspektivet i vetenskapsteorin 
när vi ska tolka och analysera de intervjuer vi gjort. Kvale (1997) skriver att hermeneutik är 
en tolkning av en specifik mening vars syfte är tillhörande text. Författaren skriver vidare att 
forskningsintervjun är ett samtal som handlar om den mänskliga livssituationen och 
omgivningen där de muntliga dialogerna blir till text som ska tolkas. Hermeneutiken är 
därmed mer betydelsefull för intervjuforskning eftersom först skapas texter som ska tolkas av 
en dialog för att sen kartlägga den utvecklingen där intervjutexterna förtydligas. Kvale 
beskriver sju principer för hermeneutisk tolkning av texter. 
 

• Första princip är den ständigt pågående växlingen mellan delar och helhet. Detta följs 
av den hermeneutiska cirkeln. Utifrån en diffus uppfattning av texten som sin helhet 
tolkas de enskilda meningarna. Från dessa tolkningar återges meningarna till texten 
och dess helhet igen och så vidare. Denna cirkel betraktas som en spiral vars anger en 
djupare förståelse av en mening. Det är vanligt vid analyser av kvalitativa intervjuer är 
att först läsa igenom intervjun för att skapa en uppfattning av meningen. Sedan gå 
tillbaka och utveckla meningen för att slutligen återgå till den helhetliga meningen av 
intervjun. 

• Den andra principen är när man kommit fram till en central kontext av texten utan 
rationella invändningar avslutas tolkningen av meningen. Tolkningen av en intervju 
upphör när meningarna i olika ämnen bildar mönster och ingår i en helhet.  

• Den tredje principen är när man undersöker deltolkningar mot meningen hos texten 
som helhet samt mot andra texter av samma författare. Detta betyder att när man  
jämför den helhetliga tolkningen av intervjun och övrig information om den 
intervjuade med de tolkningarna av de enskilda förklaringarna. Vid en ny intervju med 
intervjupersonen går det ytterligare att utröna innehållet i de uttalande. 

• Den fjärde principen är att tolka de texterna säger själv om ett ämne. Det är 
innehållet i de uttalande som tolkningen ska hålla sig till och försöka förstå vad de 
uttrycker om den intervjuades omgivning och livssituation. Det viktigaste är att 
fördjupa och bredda den självständiga meningen i den intervjuades förklaring. 

• Den femte principen innebär att intervjuaren vid kvalitativ forskningsintervju måste 
ha genomgripande kunskap om ämnet för att kunna uppfatta skildringar i meningarna 
som uttrycks och de kontexterna meningarna kan ingå i.  
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• Den sjätte principen är att det inte finns en neutral tolkning av en text. Den som 
tolkar kan göra dessa utgångspunkter tydliga och försöka bli medveten om att vissa 
formuleringar av frågor till texten avgör vilka svar som är möjliga. Det är viktigt att 
vara medveten om sina utgångspunkter för påverkan och försöka ta hänsyn till dessa 
vid tolkningen. 

• Den sjunde och sista principen talar om att tolkning medför förnyelse och 
kreativitet.  

3.1 Urval  
 
Vi har valt att intervjua nio elever i grundskolan år 5-6. Anledningen till att vi valt att göra det 
är för att vi ska få en bra bild och förståelse om hur de upplever situationen i skolan. Vi har 
även valt att intervjua några ur skolans personal för att få se deras syn på stress i skolan. 
Kvale (1997) skriver att man inte bör ha för få intervjupersoner för att göra tydlig 
vetenskaplig undersökning. Det är inte heller bra att ha för stort antal intervjupersoner för då 
är det svårt att göra djupa tolkningar. Kvale säger att man ska intervjua så många personer 
arbetet kräver för att syftet ska besvaras. Jarl Backman (1998) skriver att i den kvalitativa 
intervjun väljs intervjupersoner utifrån ett syfte att ge möjlighet till en ökad förståelse och 
insikt. Antalet intervjupersoner har begränsats med tanke på den tid vi har till förfogande.  

3.2 Datainsamling  
 
För att samla in data till vår studie har vi valt att göra intervjuer. Kvale (1997) menar att syftet 
med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka det stoff som uppträder i 
intervjupersonens omgivning. Enligt författaren är det en insikt i hur delar och helhet hänger 
ihop. Kvale uttrycker även att det i intervjupersonens omgivning ständigt råder ett samband 
mellan beskrivning och tolkning för forskaren att tyda och beskriva. Registreringen av 
intervjuer kan enligt Kvale (1997) ske genom att intervjuaren använder sig av 
videobandspelare, bandspelare, anteckningar eller med hjälp av bara minnet. Till våra 
intervjuer kommer vi att använda oss av bandspelare som hjälp eftersom vi kommer att göra 
en utskrift som bygger på en tolkning av talspråk till skriftspråk. Kvale anser att i och med 
användandet av en bandinspelning kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och 
intervjupersonens kroppsspråk under intervjun. Med hjälp av bandinspelningen kan även 
intervjuaren återvända till intervjun flera gånger för bearbetning och med en bandinspelning 
kan även intervjuaren lättare återge vad intervjupersonerna har sagt utan några större 
förvanskningar. Kvale skriver även om de nackdelar som finns med att använda sig av en 
bandspelare vid intervjuer som tillexempel kan en del personer känna sig hämmade och vågar 
inte prata vid samtalet. En annan nackdel med bandspelare är de tekniska problemen som kan 
uppstå tillexempel kan intervjuforskaren glömma att slå på den vid intervjun. 
 
Under våra intervjuer har vi försökt få till en samtalsliknande struktur som syftar till en 
djupare förståelse för en individs beteende och personlighet i enlighet med det som Patel och 
Davidsson (2003) uttrycker. Författarna menar även att intervjun är en samtalsform där 
personerna ska berätta om de företeelser som undersöks. Vi har även försökt att klargöra 
syftet med intervjuerna samt berätta på vilket sätt individens bidrag kommer att användas i 
studien för att uppmuntra intervjupersonen att medverka i studien. Detta eftersom intervjuaren 
är hänvisad till individens villighet att svara på dennes frågor enligt Patel och Davidsson. 
Författarna menar även att det är viktigt att informera intervjupersonen om att uppgifterna 
kommer att behandlas förtroligt för att motivera intervjupersonerna att medverka i 
undersökningen.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas i sex steg. (Kvale, 1997):  
Steg ett: intervjupersonen beskriver sin omgivning under intervjun. Här görs ingen väsentlig 
tolkning eller förklaring från varken intervjuare eller intervjuperson.  
Steg två: I detta steg börjar den intervjuade att se nya sammanhang i sin omgivning. Här 
upptäcker och ser intervjupersonen nya innebörder i vad denne erfar och uppfattar utan stöd 
av intervjuarens tolkningar.  
Steg tre: intervjuaren sammanfattar och återberättar det väsentliga av innehållet i det som 
intervjupersonen säger. I detta steg skickar intervjuaren tillbaka syftet och innehållet till 
intervjupersonen för att denne på så sätt ska få en chans till att förtydliga sitt uttalande. 
Samtalet pågår fram till att det konstateras att intervjupersonen har en mängd olika eller 
motsägande uppfattningar om ett tema.  
Steg fyra: forskaren tolkar den utskrivna intervjun. Här utskiljs tre delar. Det första är att 
strukturera intervjumaterialet. Struktureringen görs genom utskrift eller via dataprogram för 
analys. Det andra är en klarläggning av materialet där överflödig information rensas bort. 
Denna överflödiga information kan vara upprepningar, där det gäller att skilja mellan det 
väsentliga och oväsentliga beroende på undersökningens syfte och teoretiska antaganden. Den 
tredje delen är analysarbetet där innebörden av intervjun utvecklas. Här görs också en 
kartläggning av den intervjuades uppfattningar som kan ge forskaren nya perspektiv. Kvale 
urskiljer här fem huvudmetoder för meningsanalysen som kommer att presenteras under 
rubriken bearbetning, analys och tolkning. Metoderna är koncentrering, kategorisering, 
narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoder.  
Steg fem: en ny intervju kan genomföras för att ge möjlighet för intervjupersonen att 
kommentera och vidareutveckla de tolkningar som hittills gjorts.  
Steg sex: I detta steg kan det behövas bättra på redogörelsens och tolkningens kontinuum 
eller fortlöpande följd till att även inkludera handlandet, där den intervjuade eventuellt börjat 
handla efter de nya insikter denne har fått under intervjun.  
 
I våra intervjuer har vi använt oss av de första fyra beskrivna stegen. Vi har inte använt av alla 
delar i de fyra stegen utförligt eftersom vi har haft tidsramar att hålla oss inom. Genom detta 
har vi därför inte haft tid med att till exempel låta intervjupersonerna utveckla sina svar.  

3.3 Procedur 
  
Som ett första steg i intervjuprocessen tog vi kontakt med den skolan där vi valt att göra våra 
intervjuer på. Där pratade vi med de ansvariga läraren för de klasser vi valde att intervjua 
eleverna i. För att kunna utföra intervjuerna med eleverna skickade vi ut ett brev till elevernas 
föräldrar där vi presenterade oss och våran studie och frågade om det gick bra för dem att vi 
intervjuade deras barn. Detta brev hänvisar vi till bilaga 1. Efter att vi fick svaret av alla 
föräldrar valde vi ut nio elever som vi frågade om de ville delta i intervjun. Dessa  elever 
valde vi ut med  hjälp av lärarna som talade om vilka elever de ansåg vara mycket stressade. 
Samtliga elever vi frågade svarade ja, för dessa förklarade vi tydligare syftet med våran studie 
samt hur de enskilda intervjuerna samt gruppintervjun skulle gå till. Intervjufrågorna hänvisar 
vi till intervjuguiden bilaga 2 och 3. 
 
För att intervjupersonerna skall kunna berätta fritt om sina känslor och upplevelser krävs en 
anda där personerna känner sig trygga enligt Kvale (1997). För att uppnå detta berättade vi i 
förväg för intervjupersonerna hur intervjuerna skulle gå till samt att deras identitet inte 
kommer att synliggöras i studien. Vidare såg vi till att miljön under intervjuerna var lugn och 
utan störande moment. Intervjuerna utförde vi tillsammans för att vi få en så tydlig bild som 
möjligt om hur eleverna upplever situationen i skolan. Intervjuerna varade mellan 10 till 20 
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minuter, vissa av de intervjuade hade mer att berätta än andra. Vi utförde samtliga intervjuer 
under en dag på grund av tids skäl. Efter att vi genomfört intervjuerna skrev vi ut intervjuerna 
i skrift och bearbetade materialet genom metoder som nämnts i tidigare avsnitt.  

 
Den kvalitativa intervjumetoden beskrivs enligt Hartman (1998) som ostrukturerad och icke 
standardiserad. Med standardisering menas hur mycket av frågornas utformning som bestäms 
i förväg av intervjuaren. Patel och Davidsson (2003) skriver att en strukturerad fråga är när 
svaret på frågorna endast kan bli, Ja eller Nej. De intervjufrågor som ingår i vår studie har en 
måttlig grad av strukturering.  Detta har vi valt för att få så utförliga svar som möjligt samt att 
låta intervjupersonen tala fritt utifrån den föreslagna frågan. Intervjuerna hade en 
förhållandevis hög grad av standardisering eftersom vi hade bestämt alla frågorna i förväg. 
Dock medför spontana följdfrågor att standardiseringen sänks en aning. 

3.4 Bortfall 
I våran studie hade vi inte något bortfall, alla de tillfrågade valde att delta i våran studie. 

3.5 Bearbetning, tolkning och analys 
 
Vid bearbetning och tolkning av de intervjuer vi har gjort till denna studie har vi först gjort en 
utskrift av våra intervjuer för att sedan läsa igenom och sortera texten. Detta för att kunna 
identifiera de meningsfulla och väsentliga i materialet. Patel och Tebelius (1987) menar att 
det första en forskare gör vid tolkning av text är att läsa igenom den utan att ha några tankar 
om innehållet. Efter det sorterar forskaren texten i sin helhet och de delar som hör ihop. Sedan 
kan forskaren urskilja de betydande delarna.  Författarna menar att det är viktigt att den som 
tolkar texten är öppen för nya perspektiv. Detta gör forskaren genom att läsa igenom texten 
flera gånger. 
  
Materialet har vi sedan bearbetat och analyserat till ett mer lätthanterligt material. Vi har valt 
att använda oss av Kvale (1997) metod meningskoncentrering och narrativ strukturering. Den 
narrativa struktureringen har vi dock inte använt oss av helt utan endast inspirerats av den. 
Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttalat skrivs mer 
kortfattat. Det mest väsentliga i det som uttalats omformuleras i några enstaka ord. 
Meningskoncentreringen leder därmed till att mer omfattande intervjutexter kan kortas ned 
och ge en mer precis formulering. Resultatet av detta går att finna i avsnitt 4. 
 
Svenning (2003) skriver att en stor risk som ofta ses bland studenter är att de låter sina 
intervjupersoner bli ”kronvittnen”, det vill säga att intervjupersonens tolkning av verkligheten 
blir den sanna och studenterna egna analyser lätt faller bort. Svenning berättar om två fel som 
kan förekomma. Det ena är analystekniska fel som uppstår vid förvanskning eller feltolkning 
av materialet. Det andra är teoretiska felslut som kan uppstå vid felaktiga kopplingar till 
teorin. Med denna kunskap har vi att försökt analysera intervjuerna utan att feltolka eller 
förvanska resultatet.  Vi har även själva försökt tolka dem för att undgå kronvittnessyndromet. 
Det teoretiska perspektivet har vi även haft med oss för att inte resultatet ska kopplas fel i 
förhållande till vårt teoretiska perspektiv.  
 
Vi har valt dessa metoder eftersom vi anser att de är relativt enkla sätt att kortfatta, samla,  
analysera och lyfta fram det viktiga i våra intervjuer 
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet av de intervjuer vi har gjort med elever och lärare på en 
skola i norra Sverige med utgångspunkt från de frågeställningar vi har i syftet. Vi börjar med 
att redovisa resultatet av den första frågan ur intervjuguiden  för att få en förståelse om vad 
stress är för eleverna. 
 
Eleverna berättade för oss att stress är när man måste skynda sig för att hinna med i 
exempelvis matematik boken, att hinna till skolan på morgonen eller att göra färdigt en 
uppgift.  
 
Våra frågeställningar är:  

• Vad är det i skolan som gör att eleverna blir stressade?  
• Vad kan skolpersonalen och eleverna göra för att motverka stressen i skolan? 
• På vilket sätt påverkas elever av stressen?  
• På vilket sätt påverkas elevernas inlärning av stressen? 

 
Intervjuperson 1 
 
Den första intervjuperson, en flicka, svarade att i skolan blir hon stressad när hon ligger långt 
bak i matematiken. Flickan blir väldigt stressad av att hinna med och klara de mål som är 
uppställda i matematiken. Hon blir även stressad om klassen ska iväg utanför skolan och hon 
ska ha med sig packning. Flickan säger att hon själv kan försöka ta det lugnare och inte 
stressa upp sig när hon blir efter i exempelvis matematiken. Hon tycker att skolan kan hjälpa 
henne genom att hålla nere tempot och att i god tid blir förberedd på att de ska ut på utflykt. 
Flickan blir stressad då hon måste skynda sig till skolan och får då cykla fort. Hon säger: Jag 
blir svettig, får ont i magen och ont i huvudet när jag stressar. Allt blir fel och då går det 
saktare. Flickan berättar att hon stressar vid lunchen för att hinna ut tidigare på rast, då blir 
hon trött, får ont i huvudet och magen. Hennes inlärning påverkas av att hon får stressa med 
att läsa läxorna och då fastnar inte kunskapen lika bra.  
 
Intervjuperson 2 
  
Vår andra intervjuperson, en pojke, berättar för oss: Jag blir stressad av den höga ljudnivån i 
matsalen och så blir jag stressad när vi ska skriva historier i svenska för jag brukar ha svårt 
med att komma igång. Pojken berättar även för oss att han stressar mycket igenom uppgifterna 
för att få gå ut tidigare på rast. Pojken berättar att han själv ska ta det lugnare och inte stressa 
för att hinna ut på rast. Han ska försöka arbeta i ett lugnare tempo. Han tycker att skolan kan 
göra något åt den höga ljudnivån i matsalen genom att sätta upp en ljudmätare. Pojken säger 
att han vill ha mer hjälp av läraren med att komma igång när de ska skriva historier. Pojken 
berättar att han får ont i magen. När pojken stressar vet inte vad han har läst om en stund och 
måste läsa det om och om igen för att komma ihåg det. Det blir svårt att hinna med alla 
uppgifter om det är för surrigt i klassen, då kan han inte koncentrera sig. 
 
Intervjuperson 3 
 
Den tredje intervjupersonen, en pojke, svarade att han blir stressad av att hinna med i 
matematik boken, han blir långt efter på grund av att han har svårt att koncentrera sig på 
lektionerna. Pojken känner stressad av att ha mycket läxor som de ska utföra på kort tid. Han 
berättar också för oss att han blir stressad av tidsbegränsningen på prov. Pojken säger att han 
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ska försöka koncentrera sig mer på lektionerna för att inte behöva stressa. Han tycker att 
läraren bör ge mer tid till att utföra uppgifter. Pojken anser också att de ska få tid till att utföra 
läxor under skoltid. Pojken säger att han får ont i magen och svårt att koncentrera sig på 
uppgifterna när han blir stressad. Han berättar också att han då får svårt att hinna till den sidan 
de ska i matematik boken. Det blir mycket för honom att ta igen och ändå hinna med allt 
annat. Pojken säger: Jag har svårt att koncentrera mig när jag blir stressad och det blir svårt 
för mig att förstå vad jag ska göra. Jag måste läsa skata om och om igen för att förstå och det 
tar lång tid.  
  
Intervjuperson 4 
 
Vår fjärde intervjuperson, en flicka, svarade att hon blir stressad i skolan av läxor och prov på 
grund av tidsbegränsning och utformning. Flickan blir även stressad av att hinna med 
veckobetinget i matematik. Hon berättar för oss att det kan vara stressande att hinna vara med 
kompisar under skoltid för att veta att man har en eller flera kompisar. Flickan berättar: Jag 
ska försöka att inte stressa så mycket när jag räknar i matteboken och att försöka ta det lugnt 
vid prov. Jag tycker läraren kan ge mer tid för mig att göra uppgifterna och att jag inte 
behöver vara orolig att inte ha någon kompis att vara med under skolan. Flickan säger att hon 
får ont i huvudet, ont i magen och blir yr när hon stressar. Flickans inlärning påverkas 
eftersom hon får svårt att koncentrera sig när hon blir stressad. Det blir då ännu stressigare 
och mer att göra hemma. 
 
Intervjuperson 5 
 
Intervjuperson fem, en pojke, säger att han blir stressad av den höga ljudnivån i skolan, 
framför allt i matsalen. Pojken stressas av att de får för kort om tid på sig att utföra 
uppgifterna. Han blir även stressad när han glömmer bort att träna en läxa eller till ett prov. 
Pojken säger att han ska försöka arbeta i ett lugnare tempo och att komma ihåg att träna och 
göra läxorna. Han tycker att skolan ska sätta upp ljudmätare i matsalen för att sänka den höga 
ljudnivån. Pojken anser att läraren ska ge mer tid till uppgifter och att alla i klassen ska gå ut 
samtidigt på rast. Det som också stressar pojken är när lärare säger att de som är färdiga får gå 
ut tidigare på rast. Han vill då bli färdig så fort som möjligt och detta stressar honom. Pojken 
berättar: Jag blir så där ängslig och lite seg i mitt huvud när jag stressar. Ibland kan de 
kännas som om jag får hjärnsläpp speciellt då jag har lite tid kvar till att bli färdig med en 
sak, till exempel om jag har mycket kvar att göra på en uppgift på torsdag och om den ska 
vara klar till på fredag den veckan då blir jag mycket stressad. Pojkens inlärning påverkas om 
han har fått kort tid på sig att läsa in tillett prov eller en läxa. Det blir då svårt att komma ihåg 
vad man läst en längre tid.  
 
Intervjuperson 6  
 
Den sjätte intervjupersonen, en flicka, berättar för oss: Jag blir stressad av att jag ska hinna 
göra färdigt i matteboken och så blir jag stressad när det är surrigt och stökigt i klassrummet 
det blir svårt för mig att koncentrera mig. Hon berättar vidare att om läraren reder ut ett 
problem under lektionstid blir hon stressad på grund av att hon då måste ta hem skolarbetet 
för att hinna bli färdig i tid. Flickan säger till oss att hon stressas av att hinna vara med i kören 
på skolan eftersom hon då missar lektioner och måste ta igen det hon missar. Flickan ska 
försöka koncentrera sig bättre eller be om att få gå i ett annat rum för att arbeta om hon störs 
av den höga ljudnivån. Hon säger också att hon ska arbeta lugnare och inte stressa upp sig 
över matematiken. Flickan tycker att läraren ska göra något åt ljudnivån i klassrummet. Hon 
säger också att läraren ska reda ut problemen med de som det berör och inte hela klassen eller 
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göra det efter skoltid. Flickan vill att skolan ska uppmuntra till att vara med i exempelvis 
kören och inte straffa dem genom att ge mer läxor. Flickan berättar för oss att hon får ont i 
huvudet och ont i magen när hon blir stressad. Hon berättar också att om hon måste ta hem en 
uppgift och göra klart den hemma så blir det stressigt där också. Hon berättar att hon kände 
sig riktigt sjuk en gång när hon inte hunnit klart en uppgift som de skulle göra klart hemma. 
Hon hade träning till sent på kvällen och stressade upp sig över det. Hennes inlärning blir 
påverkad då hon känner sig stressad eftersom hon får då svårt att koncentrera sig på det hon 
ska göra.  
 
Intervjuperson7 
 
Vår sjunde intervjuperson, en flicka, blir stressad i skolan av att hinna bli färdig med alla 
uppgifter i alla ämnen, framför allt i matematiken. Hon berättar för oss: Jag tycker det är högt 
tempo, det går för fort och jag hinner inte med. Jag tycker att jag får för lite tid under prov 
och så tycker jag det är så mycket som jag ska kunna. Det blir jobbigt och stressigt för mig. 
Att hinna vara med kompisar i skolan är även stressande för henne. Flickan berättar att hon 
ska försöka tro på sig själv att hon kan och att inte stressa sig igenom varje uppgift. Hon 
tycker att skolan kan sträva efter ett lugnare tempo för att alla ska hinna med. Hon säger också 
att de bör införa läxläsning under skoltid. Flickan tycker att läraren ska ge mer tid på prov och 
läxförhör samt att variera utformningen av dessa. När flickan stressar får hon ont i magen, 
huvudet och blir yr. Flickans inlärning påverkas när hon inte hinner med att göra uppgifterna 
klar i skolan eftersom hon har träning och måste stressa med att göra läxor samt andra 
uppgifter efter träningen, ganska sent. 
 
Intervjuperson 8 
 
Den åttonde intervjupersonen, en flicka, säger att hon blir stressad av den höga ljudnivån i 
framför allt matsalen. Hon stressas också att de får kort om tid att utföra vissa uppgifter. När 
flickan är sjuk och missar genomgångar blir hon stressad eftersom det blir mycket att ta igen. 
Det blir också stressigt för henne då hon glömt att göra läxor och kommer på det sent på 
kvällen. Flickan berättar att aktiviteter på skolan som tillexempel kören stressar henne 
eftersom hon då missar lektioner och blir efter i det ämnet. Flickan säger att hon ska försöka 
ta det lugnare och komma ihåg att göra läxorna i tid för att inte behöva bli stressad. Hon 
tycker att läraren kan ge mer tid till att utföra uppgifter och att variera arbetssätt. Flickan säger 
också att hon känner sig straffad när hon går på kören och får hemläxa istället för att 
uppmuntras. Skolan måste göra något åt den höga ljudnivån i matsalen säger flickan. Flickan 
säger: Jag hinner inte göra allt jag vill göra och det tycker jag blir stressigt. Jag får ont i 
huvudet och i magen när jag stressar och ibland spänner det så mycket att jag får ont i 
nacken. Det känns då som om jag får ont i mitt hjärta. Hennes inlärning påverkas om hon 
varit sjuk och missat genomgångar i matte så blir det jobbigare att ta igen, läraren har ofta inte 
tid att förklara för henne enskilt. Det blir då extra stressigt att försöka ta igen det och göra nya 
uppgifter samtidigt. 
 
Intervjuperson 9 
 
Intervjuperson nio, en pojke, berättar att veckobetinget i matematiken stressar honom. Han 
säger att de har för kort tid till att hinna med vissa uppgifter och det blir jobbigt och stressigt 
för honom. Den höga ljudnivån i matsalen och att äta så fort som möjligt för att få längre rast 
är ett mycket stressigt moment för pojken. Han berättar vidare att han blir stressad om han 
glömt bort eller tränat dåligt inför ett prov. Pojken säger att han blir stressad om han inte 
kommer igång med skrivandet om de andra skriver för fullt. Pojken ska försöka att ta det 
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lugnt när han äter. Han ska också arbeta i ett lugnare tempo och inte stressa upp sig över 
matematiken eller att komma igång i svenskan. Han säger också att ha ska komma ihåg att 
träna till läxor och prov i god tid. Läraren kan hjälpa honom genom att ge mer tid till 
uppgifter som ska utföras och tips för att komma igång med skrivandet. Pojken tycker att 
skolan måste göra något åt den höga ljudnivån i matsalen. Pojken säger: När jag stressar då 
får jag ont i mitt huvud och i min mage och så börjar jag svettas. Ibland känns det som om 
mitt hjärta slår jättefort och då blir jag nervös och orolig att de ska hända mig något. 
Stressen gör att allt tar längre tid och man inte riktigt vet vad man har gjort. Pojkens inlärning 
påverkas eftersom han får ont i huvudet när han blir stressad och han förstår inte vad han har 
läst. Allt blir bara ord utan mening. 
 
Vi har valt att redovisa de övriga frågorna vi har i våran intervjuguide. Dessa frågor är: 
Berätta om en situation där du har känt dig stressad? Vad kan stressa dig hemma? 
Dessa svar har vi valt att inte hänvisa till specifika intervjupersoner. 
 
Eleverna har berättat olika situationer för oss då de känt sig stressade. Många av 
intervjupersonerna svarade att de känner sig stressade på morgonen när de ska till skolan. De 
flesta av dem kliver upp för sent och hinner inte äta frukost. För att hinna till skolan i tid 
måste de springa eller cykla fort. Detta medförde att eleverna blev trötta, fick ont i huvudet 
och i magen samt att de hade svårt med att koncentrera sig under lektionerna. En elev 
berättade för oss om en annan situation när läraren skulle reda ut ett problem som uppstått i 
klassen under lektionstid. Detta medförde att flickan fick ont i huvudet och i magen samt att 
hon fick ta hem och göra färdigt uppgiften hemma. Några andra elever berättade om en 
situation som uppstod under en matematik lektion i slutet av veckan då de såg att de låg långt 
bak och att det skulle bli svårt att hinna till den sidan som han skulle vara på när veckan var 
slut. En flicka berättade att hon blev stressad under ett prov de nyligen hade haft. Hon blev då 
yr, svettig och fick ont i huvudet. Trots detta skyndade sig hon med att bli färdig och lämna in 
tidigt. En pojke talade om när han blev stressad då han inte hört på vad läraren hade sagt, att 
han skulle ha utvecklingssamtal på eftermiddagen samt att de hade läxa att göra till dagen 
efter. Läraren ringde hem och berättade detta för pojken och hans föräldrar som fick skynda 
sig till skolan. Detta blev en mycket stressig situation för pojken.  
 
Många av de intervjuade eleverna pratade om att de blir stressade hemma med att hinna äta 
och byta om innan de ska och träna. De pratar även om hur svårt det är att hinna med 
aktiviteter på fritiden när de har så många läxor som ska göras. Några av de elever blir 
stressade hemma av att de har svårt att koncentrera sig när de ska göra sina läxor eftersom det 
är mycket prat och oljud som stör.  
 
Flera av de intervjuade eleverna berättade för oss att de inte blir stressade av lärare eller 
dennes undervisning. Några av eleverna talade om motsatsen att läraren har för högt tempo 
som gör att de har svårt att följa med under lektionerna.  
 
Vi redovisar här nere intervjuerna med de lärare vi har intervjuat. De intervjufrågor vi 
använde oss utav bifogar vi i intervjuguiden i bilaga 3. 
  
Lärare 1 
 
Den första läraren vi intervjuade var en kvinna. Hon berättar för oss att stress finns i skolan 
som övrigt i samhället. Elever blir stressade av många olika saker, oftast av vad de ska göra 
på eftermiddagen. Dagens barn har så många aktiviteter de ska hinna med på sin fritid 
samtidigt som de ska göra sina läxor. Läraren berättar för oss: Det är många elever som 
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skyller på att de inte hunnit träna på sin läxa eftersom de hade träning på kvällen och det här 
stressar dem väldigt mycket. Det är även många elever som blir stressade av hur långt de har 
kommit i matematik boken och av att inte komma igång med en skrivuppgift. Läraren säger att 
de i skolan samtalar om orsaker till stress och om att må bra, Hur äter de? När de lägger sig på 
kvällen? Hur de planerar sin läxläsning och sin fritid? Loggbok är ett bra verktyg som elever 
kan använda sig av för att få struktur på både sin vardag med läxor i skolan och sina 
fritidsaktiviteter. Skolan vill naturligtvis bidra till förändring, men skolan är en del av 
samhället, allt hänger ihop. Det är viktigt att Hem och skola dra åt samma håll. Läraren talar 
vidare om att skolan alltid önskar mindre antal elever i varje klass och fler pedagoger för att 
den stressiga situationen på skolan för lärare och elever ska bli bättre. De som arbetar i skolan 
är säkert stressade många gånger, men det är inte bara arbetet i skolan som gör henne stressad 
utan lika ofta hennes fritid.  Hon avslutar med att säga att det kan vara svårt att avgöra vad 
som är stress och om den alltid är farligt, ibland hör man om positiv stress. 
  
Lärare 2  
  
Den andra läraren vi intervjuade var även en kvinna. Hon anser att det finns stress i dagens 
skola med tanke på de stora klasser som finns. Det är mycket som en lärare ska hinna med 
förutom undervisningen. De ska gå på möten, ha utvecklingssamtal och fortbilda sig 
kontinuerligt. Läraren berättar för oss att en del elever är väldigt stressade av att inte de inte 
har en bästa kompis att vara med. De blir även stressade av att göra prov och att hinna arbeta i 
matematik boken. Det som också stressar upp eleverna är att skriva så mycket som möjligt vid 
olika skrivuppgifter. Läraren anser att pedagogerna, måste arbeta med detta och det är viktigt 
att tala om för eleverna att det är kvalitet som räknas och inte kvantitet. En del elever är redan 
stressade när de kommer till skolan av olika orsaker och fortsätter att arbeta i detta tempo som 
inte är bra anser läraren. Läraren berättar: Jag försöker att hjälpa eleverna när de är stressade 
att slappna av genom massage av olika slag. Det tycker jag är en mycket bra metod som man 
kan använda sig av när eleverna är stressade och behöver lugna ner sig. På prov tillfällen 
brukar jag prata med eleverna att de ska ta det lugnt och läsa igenom i lugn och ro innan de 
lämna in till mig. Läraren berättar avslutningsvis att detta är ett problem skolan och hemmet 
bör samarbeta mer för att kunna förebygga dessa situationer. Detta anser hon eftersom många 
elever är stressade från morgonen och det gör att de befinner sig i ett högt tempo hela dagen.  
 
Lärare 3  
 
Vår tredje lärareintervjuperson är en man. Han upplever inte att skolan och undervisningen i 
sig är stressande. Det som är stressande är att hinna med planeringen, olika möten och 
utvecklingssamtal. Läraren berättar för oss att många elever blir stressade av att ligga långt 
bak i matematik boken. De blir även stressade av att inte komma igång med skrivandet vid 
olika skrivuppgifter när de ser att andra har kommit igång. Lärare säger: Det råder 
fortfarande stor tävlan mellan elever om vem som hunnit längst i matematik boken. Det här är 
något som vi lärare måste arbeta mer med och påpeka om vikten att lära elever om att det är 
kvalitet som räknas och inte kvantitet. Många av de elever som kommer sent in i klassrummet 
på morgonen eller från en rast är väldigt stressade De elever som missar en genomgång blir 
stressade och nästan hysteriska för det de har missat. Läraren berättar om att pedagogerna på 
den skola han arbetar på försöker att inte stressa eftersom detta smittar av sig på eleverna och 
detta blir inte någon bra inlärningssituation. Läraren talar om att han kan försöka att ge mera 
tid till prov och läxor eftersom detta är ett mycket stressigt moment för eleverna. För 
pedagogerna är det mycket som ska göras med tanke på de möten, utvecklingssamtal och 
fortbildningar de ska vara med och genomföra anser han. Läraren avslutar med att berätta att 
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det är mycket lätt att bli stressade då man upptäcker att eleverna inte har nått de mål som är 
uppställda för dem.  
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet visar att de flesta av de intervjuade eleverna var stressade i matematiken. Detta 
talar även lärarna om när de berättar om att eleverna fortfarande tävlar om vilken sida de är på 
i matematik boken. Många av eleverna blir även stressade av den höga ljudnivån i matsalen. 
Det blir stressande för dem och därmed äter de snabbt upp för att komma snabbare ut på rast. 
Den stressiga situationen skiljer sig åt bland intervjupersonerna. En flicka blir stressad när de 
skall på utflykt, för att det är mycket som de skall ha med sig. En annan flicka har svårt att 
koncentrera sig när problem skall lösas i klassrummet under lektionstid. Två av de intervjuade 
känner sig stressade även i svenskan, när de skall komma igång med skrivandet Både lärare 
och elever talade om att fritidsaktiviteter stressar eleverna när de skall hinna göra sina läxor 
och hinna med aktiviteterna. En åtgärd som kan förbättra den stressiga situationen för 
eleverna är att de skall ta det lugnare och fokusera på sig själv speciellt i matematiken. 
Lärarna menar även att eleverna måste få vetskapen om att det är kvalitén som är den 
betydande faktorn till ett livslångt lärande. 
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5 Diskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt först att diskutera våran studies validitet och reliabilitet för att sedan 
diskutera de metoder vi använt oss av. Sedan kommer vi att diskutera de resultat vi har fått 
utifrån våra frågeställningar och de intervjuer vi har utfört. Vi börjar här med att först 
diskutera resultatet från elevintervjuerna för att sedan diskutera lärarintervjuerna. 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera vårat syfte samt att kunna besvara detta utifrån våran 
studie.  

5.1 Validitet och reliabilitet 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever stress i skolan, samt vilka 
orsaker som finns till stressen. Vi ska även se på vilka möjligheter skolan har att förändra 
stress situationer. Vi har i studien haft ett kritiskt förhållningssätt för att ha distans till arbetet 
och inte påverka intervjupersonerna med våra egna åsikter eller förväntningar och därigenom 
resultatet.  
 
Patel och Tebelius (1987) skriver att validitet innebär att forskaren håller sig till ämnet som 
ska studeras. Reliabilitet menas hur tillförlitligt studien är, det vill säga hur väl 
mätinstrumenten motstår olika slumpinflytande. 
 
Vi anser att vår studie har hög validitet tack vare att våra intervjufrågor fått de svar som var 
till syfte att undersöka. Dock hade ett större antal intervjupersoner på flera skolor både 
enskilda och gruppintervjuer gett våran studie ett bredare och djupare svar. På grund av 
tidsbrists samt nationella prov för årskurs fem var detta ej möjligt för oss att genomföra. De 
intervjuer vi har gjort utförde vi under arbetet med denna studie. Detta anser vi även vara en 
bidragande orsak till den höga validiteten.  
 
Reliabiliteten i vår studie anser vi vara hög eftersom vi gav syftet till våra intervjupersoner 
innan intervjun. Detta menar Patel och Davidsson (2003) ger en stor trovärdighet för studien.  
Eleverna vi intervjuade har bidragit till den höga reliabiliteten genom de uttömmande svar vi 
fick. De lärare vi intervjuade är alla utbildade och har goda kunskaper i alla ämnen som de 
undervisar i. Dessa tre har även arbeta som lärare under många år. Detta anser vi vara en stor 
del i den höga reliabiliteten vår studie har.  
 
Vi valde även att skriva ut de intervjuer vi utförde ordagrant för att sedan tolka så tydligt utan 
att försköna eller förbättra till fördel för resultatet. Genom att vi utförde intervjuerna 
tillsammans anser vi att tolkningen av dessa inte påverkats samt att vi spelat in dessa på 
bandspelare har vi kunnat gå tillbaka till intervjuerna flera gånger. Därför är våran studie 
mycket tillförlitlig. 

5.2 Metoddiskussion 
 
Vi har i vår studie använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Patel och Davidsson (2003) skriver 
att hermeneutiken står för den kvalitativa förståelse och tolkningssystemet samt att 
forskarrollen är öppen och engagerad. 
 
Vi valde att använda oss av bandspelare vid registreringen av intervjuerna för att det skulle gå 
smidigt samt för att vi skulle få med allt och för att inte påverka samtalet. Detta även för att vi 
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skulle kunna observera intervjupersonernas kroppsspråk. Alla intervjupersoner gav tillåtelse 
till att vi spelade in på bandspelare. Vi försäkrade dem att informationen skulle behandlas 
förtroligt. Kvale (1997) beskriver att vid användandet av en bandspelare kan intervjuaren 
koncentrera sig på ämnet och intervjupersonen. En annan fördel med användandet av 
bandspelare är att det går att återvända till intervjun flera gånger, detta för att kunna återge 
intervjun så exakt som möjligt. Detta hade en stor betydelse för oss eftersom vi utan 
bandspelare inte kunnat återge informationen så precist som vi ville. De nackdelar som finns 
med att använda sig av bandspelare menar Kvale kan vara att intervjupersoner inte vågar prata 
samt att det kan uppstå tekniska som tillexempel att bandspelare glöms att slås på. Trots dessa 
nackdelar valde vi dock att använda oss av bandspelar vid intervjuerna för att vi även skulle 
kunna fokusera på intervjupersonens kroppsspråk.  
 
Vi berättade för intervjupersonerna om syftet med vår studie, detta enligt Patel och Davidsson 
(2003) som menar att syftet skall klargöras för att motivera intervjupersonerna till att svara på 
intervjufrågorna. Intervjupersonerna fick även i förväg intervjufrågorna med brevet vi 
skickade hem till föräldrarna. De lärare vi intervjuade fick frågorna när vi var och lämnade 
dessa brev. Anledningen till att vi gjorde detta var för att vi ville att intervjupersonerna skulle 
känna sig avslappnade och vara förberedda, samt för att vi skulle få så utförliga svar som 
möjligt.  Kvale (1999) menar däremot att syftet vid en del undersökningar bör undanhållas på 
grund av att intervjupersonernas tankar och åsikter kring frågorna kan påverka intervjun. Vi 
valde trots detta att lämna ut syfte och frågor till våra intervjupersoner och anser att de inte 
har påverkat intervjuerna eller resultatet. 
 
Vid bearbetning, analys och tolkning av materialet använde vi oss av en av Kvales (1997) 
metoder, meningskoncentrering och inspirerades av den narrativa struktureringen också 
beskriven av Kvale, för att registrera intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. 
Dessa metoder var till stor hjälp för att lättare kunna förminska och sammanfatta det viktiga i 
intervjuerna samt utvidga intervjutexten genom att utveckla den potentiella meningen. Det 
första vi gjorde i enlighet med Patel och Tebelius (1987) var en genomläsning av texten utan 
att ha några föreställningar om innehållet. Efter genomläsningen sorterade vi texten efter hur 
delarna hörde ihop för att kunna upptäcka eventuella meningsbärande delar.  
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt diskutera det resultat vi fick utifrån vårt syfte, forskningsfrågor och 
bakgrund. Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever stress i skolan, samt 
vilka orsaker som finns till stressen. Vi ska även se på vilka möjligheter skolan har att 
förändra stress situationer. Våra forskningsfrågor är:  
 

• Vad är det i skolan som gör att eleverna blir stressade?  
• Vad kan skolpersonalen och eleverna göra för att motverka stressen i skolan? 
• På vilket sätt påverkas elever av stressen?  
• På vilket sätt påverkas elevernas inlärning av stressen? 

 
Vår studie visar att elever i grundskolans tidigare år 5 och år 6 upplever sig stressade. 
Skolverket (2000) skriver att stress i skolan hos barn och elever är ett mycket stort och 
allvarligt problem. Det är många orsaker som leder till att de blir stressade exempelvis blir 
elever stressade av att de vistas i miljöer där de inte känner sig trygga. Vi uppmärksammade 
redan under intervjuerna då många av intervjupersonerna redan var stressade då de kom in. 
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Trots detta hade vi valt en lugn och stilla platts att utföra intervjuerna på, ett avgränsat rum till 
klassrummet. När vi uppmärksammade att eleverna var stressade försökte vi prata om annat 
för att lugna ner dem innan vi började intervjua dem. Vi tycker att det var bra att vara två 
under intervjuerna eftersom då kunde den ena av oss ledde intervjun och den andra iakttog 
genom att observera den intervjuades kroppsspråk. Många av eleverna sade att det inte tyckte 
att läraren stressade dem med undervisningen, men att de var stressade av veckobetinget i 
matematiken och de läxor och prov de hade. Vi tycker då att det egentligen är läraren som 
också stressar dem. Hur viktigt är det att hinna till en exakt sida eller uppgift i matematiken.? 
Är det inte viktigare att se till att du har förstått det du har gjort. Att ha ett veckobeting i 
matematik ger in tävlan inom klassen. Det blir mycket stressande för de elever som det tar 
längre tid för att bli färdig. Imsen (2000) skriver om Vygotskijs syn på inlärning och 
utveckling, som ett socialt samspel. Han menar att eleverna ska ställas inför utmaningar, det 
väcker liv i undervisningen, men undervisningen skall inte forcera den naturliga utvecklingen 
utan stödja den och dra den med sig.  Vi som pedagoger måste bli bättre på att poängtera att 
det är kvaliteten på elevernas arbeten som är viktigare än kvantiteten. Att detta ålderdomliga 
sätt att arbeta fortfarande finns kvar i skolan idag känns inte bra. Vi borde på ha kommit 
längre i vår utveckling än så.  
 
Vi pedagoger som nu går ut lärarutbildningen lär oss att det inte är så viktigt att arbeta strikt 
efter en lärobok. Det finns mycket annat vi kan göra. Exempelvis så kan vi gör mycket 
praktiskt och prata mycket mer i matematik. Genom att prata matematik får eleverna en vidare 
kunskap om att det går att tänka på olika sätt samt att eleverna får visa praktisk hur det tänker 
Neuman (1990). Detta går även att göra i andra ämnen. Vi människor är olika och det är 
därför viktig att det inte bara arbetas efter ett sätt i klasserna. Lpo 94 (2006) säger att skolan 
skall sträva efter att låta varje elev utvecklas efter sina egna förutsättningar Det är 
tidskrävande att försöka anpassa alla uppgifter och ämnen efter alla elever, men det är det vi 
är till för. Vår uppgift är att ge våra elever en bra och rättvis utbildning som möjligt. Nu ska vi 
inte bara anklaga skolan när vi ser att eleverna är stressade, det finns faktiskt en tid efter 
skolan också. På fritiden är det många som har fler än en aktivitet som de utövar. Det blir att 
de stressar iväg till träningar utan att hinna äta middag och sedan när de kommer hem måste 
de hinna med att gör läxor också. Att få tid till läxläsning i skolan skulle hjälpa många elever. 
Det blir en ohållbar situation att hela tiden ha olika tider att passa, att alltid skynda sig iväg till 
något. Där kan vi som pedagoger ta hjälp av föräldrarna och tillsammans sätta tydligare 
gränser samt begränsa aktiviteterna efter skolan. Det kan räcka med en aktivitet, så att barnen 
i lugn och ro hinner med läxorna samt att de framför allt får tid för avkoppling. Att många 
hade det stressigt på morgonen var ett genomgående svar och det kan bero på att det var 
många som själva skulle ta sig till skolan. Föräldrarna hade redan åkt till sina arbeten och 
väckt dem när de for. Många gånger så somnar barnen om och vaknar för sent så att de inte 
hinner äta frukost. Det blir då stressigt att hinna i tid till skolan. Många gånger är det bättre att 
fast eleverna är sena, att de tar sig tid till att äta frukost, eftersom det är det viktigaste målet på 
dagen. När de inte får mat i sig på morgonen kan hela dagen göra att de känner sig trötta, 
okoncentrerade och detta resulterar till att de blir stressade.  
 
I resultatet framkom det att eleverna får ont i magen, i huvudet, blir yr, svårt att koncentrera 
sig samt trött av att inte hinna med det som ska göras. Ellneby (1999) menar att stressen kan 
ta sig i uttryck i psykosomatiska stillstånd såsom huvudvärk, magont, yrsel etc. 
Återkommande huvudvärk är ett vanligt tecken på att elever är påverkade av stress. Elkind 
(1981) skriver att den koroniska stressen kan leda till de Freud kallar svävande ångest. Det är 
svårt att få bort stressen helt men det går att minska den stressiga situationen för eleverna, för 
deras hälsa och välmående. Angelöw (1999) menar att den negativa och farliga stressen 
innebär att man oroar sig och hetsar upp sig för olika vardagssituationer och att man utsätts 
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för kraftig stress under en längre tid. Detta är något vi ser att våra intervjupersoner lider av när 
många känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan, exempelvis i att hinna med i 
matematik boken samt att komma i tid till skolan på morgonen. Denna långvariga stress är i 
längden ohälsosamt och skadligt samt kan utlösa skadliga reaktioner så som hjärnblödning, 
hjärtinfarkt och högt blodtryck skriver Ellneby (1999). Som i undersökningen av Lena Nyberg 
(2004) går det i vår studie att läsa att eleverna upplever att stress är när man har mycket att 
göra och måste skynda sig för att hinna med. De känner även ibland att de inte hinner med 
trots att de skyndar sig och detta blir i sig en stressfaktor. Det visade sig att eleverna i skolan 
blir stressade av läxor och prov, att de är trötta på morgonen och måste skynda sig till skolan, 
att det är höga ljud i klassrummet etc. Detta stämmer överense med vår studie om vad som 
stressar eleverna i skolan. I undersökningen kom det även fram till att eleverna mår illa, får 
ont i huvudet, börjar svettas, får magont och att hjärtat slår snabbare. Dessa symtom och 
reaktioner på stress fann vi även i vår studie om stress hos elever. Strandell (1997) menar 
även att detta är vanliga reaktioner när en människa blir stressad.  
 
När vi nu fått vetskapen om hur eleverna mår och reagerar på stress måste lärarna och vi 
blivande pedagoger göra något åt den stressiga situationen för att dessa symtom inte ska leda 
till allvarligare sjukdomar så som hjärnblödning etc. som vi skrivit om ovan. Det kom fram i 
resultatet att flera av intervjupersonerna känner sig stressade inför ett prov detta är en 
välavgränsad stressor enligt Lindblad, Lindahl och Theorell (2005). De skriver i sin artikel att 
ett prov kan väcka starka stressreaktioner hos vissa individer. En skola som ställer höga krav 
på eleverna och att de ska prestera varje dag ger återkommande stressorer. Detta kan leda till 
att studierna påverkas negativt och att eleven mår mycket dåligt av att komma till skolan 
skriver författarna. Detta anser vi är ett mycket stort problem lärarna måste handskas med nu 
eftersom ordet prov är ett mycket laddat ord. Vi anser att lärarna bör förklara för eleverna att 
provtillfället även är en test för läraren för att se hur mycket som eleverna egentligen har lärt 
sig under genomgångar etc. Samt att i tid ge dem information när provet skall vara för att de 
ska få god tid till att läsa in till provet. Vi tycker även att lärarna bör ge gott om tid för 
eleverna att skriva prov på för att stressen inte ska komma över dem.  
 
Några av de intervjuade eleverna pratade om att de blir stressade av det höga tempot i skolan. 
Det gör att de har svårt att hinna med de uppgifter som ska göras. Detta menar Ellneby (1999) 
är en stor stressfaktor för eleverna genom att det skärs ner mycket på resurserna samt att det är 
för högt tempo som leder till att eleverna inte hinner göra färdigt. Författaren betonar även att 
byten av de olika aktiviteterna, ämnena även är en stor stressfaktor. Eleverna känner att de 
inte hinner färdigt med något samt att koncentrationen tappas och det blir svårt för dem att 
komma igång igen. Strandell (2005) menar att en vanlig orsak till att elever känner sig 
stressade är att det finns en obalans mellan den egna förmågan och de krav som elever 
upplever finns från omgivningen. Det handlar bland annat om att en uppgift känns för 
övermäktig eller att elever inte får visa vad de går för. Det handlar dock oftast om att eleverna 
har för höga eller för låga krav på sig i kombination av en känsla att inte ha något inflytande 
över situationen. Författaren menar att skolan måste individanpassa undervisningen i högre 
grad samt ge eleverna möjlighet till inflytande över sin lärande situation. Nyberg (2004) 
skriver att det handlar om många faktorer till att eleverna blir stressade i skolan så som 
arbetsformer, önskad att bli accepterad av lärare och kompisar. Vi anser att lärarna måste som 
det går att läsa i Lpo 94 att vi ska utgå från varje enskild individ och deras förutsättningar, 
skapa förutsättningar till att eleverna faktiskt får tid till att bli färdiga med uppgifter. Samt 
individ anpassar undervisningen för de elever som faktiskt behöver det. Alla vill vi känna att 
vi faktiskt lyckas här i livet och detta är mycket viktigt att elever i de yngre åren får känna och 
uppleva med jämna mellanrum.  
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Att ha tidsbegränsning på uppgifter som eleverna skall utföra känns redan där som att det 
skulle vara en orsak till att stressa eleverna. Varför måste det vara så? De kan inte ges hur 
mycket tid som helst på en uppgift, men om eleven har svårt att till exempel komma igång att 
skriva på en berättelse kan de inte straffas med att bli tvungna att göra den klar hemma. Det 
blir då ofta att de "rafsar" ner något på pappret för att få slippa ta hem. Vi vuxna skapar 
prestations ångest hos barnen om vi inte gör något åt detta. De måste få tid på sig att först 
fundera på vad de ska skriva och sedan att göra ett första utkast och slutligen en klar version. 
Vi som pedagoger kan hjälpa eleverna genom att införa flödesskrivning i de tidiga åldrarna. 
Detta skriver Renberg (2004) om att skrivandet som en tankeprocess. Utformningen av 
flödesskrivning kan variera beroende på situation och vilken ålder eleverna är i. 
Flödesskrivning innebär att man skriver i cirka 5 till 15 minuter utan att tänka på det man 
skriver. Här är det viktigt som pedagog att påpeka för eleverna att de inte ska fokusera på 
stavning, meningsbyggnad eller utformning av texten. När pedagogen inför flödesskrivning i 
de lägre åldrarna räcker det om eleverna får skriva ord, att de ska skriva så många ord de 
kommer på under en viss tid. När pedagogen senare ser eleverna skrivutveckling kan 
flödesskrivningen även en utvecklas genom att eleverna börjar skriva meningar istället för 
bara ord.  
 
Ett verktyg till att motverka stress vid skrivning är att arbeta med skrivportföljer. Detta skriver 
Molloy (1996) om och innebär att eleverna ska lära sig att reflektera samt ge och ta respons av 
klasskompisar och lärare. Författare skriver att arbeta med skrivportföljer är ett mycket bra 
sätt eftersom elever och lärare arbetar med varandra under minst en tre års period. I denna kan 
inte bara lärare och elever se skrivutvecklingen utan även föräldrar och andra lärare på skolan 
som arbetar med dessa elever. Detta är även bra genom att läraren som ska fortsätta arbeta 
med dessa elever senare kan följa vart i skrivprocessen Att hela tiden få höra att man skall 
skynda sig gör många gånger att eleverna gruvar sig för att ens börja. Det blir ofta så att 
eleverna tycker att det inte är någon idé att börja, de hinner ändå inte bli klar. Detta är 
hämmande för dem. Oro, stress och nervositet är något som ofta kommer hand i hand. Ingen 
människa mår bra av att ständigt stressa. Det slutar med att man blir sjuk. Det som de flesta av 
våra intervjupersoner berättat var att de blev stressade av matematiken. Det är ett ämne som 
eleverna absolut inte ska stressa fram i . Det är viktigt att eleverna verkligen har förstått varje 
moment. De ska känna sig redo för nästa och att de har fått tillräckligt med tid. Eleverna ska 
även få tillräckligt med exempel samt uppgifter för att det skall vara ett varaktigt lärande. Hur 
många gånger har vi inte stressläst inför ett prov när vi gick i skolan? Hur mycket av den 
kunskapen finns kvar idag? Ingenting har ändrats med det här sedan vi själv gick i skolan.  
 
En del av våra intervjupersoner blev stressade av att kanske ha glömt göra en läxa och gjorde 
den snabbt sent på kvällen. Frågan är hur mycket som fastnar och vilken kvalitet det blir på 
lärandet en sådan gång. Är det viktigare att ha gjort läxan till rätt dag än att det blir en bra 
lärande situation, att du får ut något av den och inte bara gör den för att ha gjort den, för att 
läraren sagt det. Det är viktigt att vi som pedagoger får eleverna att förstå att det är för deras 
egen skull de läser och gör sina läxor, inte för lärarens skull.  
 
Det visar sig i resultatet att den höga ljudnivån i framför allt matsalen är en stor stressorsak 
enligt våra intervjupersoner. Detta menar Währborg (2003)  är en bidragande orsak till att 
elever blir stressade. Denna stressa kan leda till sjukdomar som är relaterade till stress. Den 
höga ljudnivån är ett problem som hela skolan och även föräldrarna måste jobba tillsammans 
med. När många människor samlas på ett och samma ställe så blir det automatiskt en högre 
ljudnivå, men varför måste vi skrika för att göra oss hörda? Vi tycker att det verkar vara en 
brist på respekt för andra. Vi som pedagoger måste tidigt lära eleverna att de måste räcka upp 
handen och vänta tills den andre har pratat färdigt, för att kunna sänka den höga ljudnivån. 
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Ellneby (1999) skriver om hur människan automatiskt anpassar sitt röst läge till 
bakgrundsljudet. En bullrande fläkt, eller många som pratar gör att eleverna automatiskt höjer 
sina röster för att själva höras.  Lpo 94 (2006) skriver att skolans värdegrund bygger på 
respekt för andra individer. Den bygger på de grundläggande värden som skolan skall 
förmedla och förankra hos eleverna. Skolan värdegrund är att skolan skall gestalta 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.   Detta är något 
vi har uppmärksammat under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Skolans värdegrund 
bygger på respekt för andra individer. Är det då att respektera andra om man höjer rösten bara 
för att höras? Varför ska det vara så svårt att räcka upp handen och vänta på sin tur? Gör 
eleverna det blir det ett mycket bättre klimat och alla orkar med skoldagen bättre.  
 
En sak som pedagogerna kan göra för att motverka att eleverna börjar dagen med stress är att 
ha massage på morgonen. En kort stund bara för att både eleverna och läraren själv får varva 
ner. Samma sak gäller vid slutet på dagen. Har barnen mycket att göra efter skoltid blir det lätt 
att de sitter och tänker på detta på lektionerna och tappar då koncentrationen. Resultatet av 
detta blir att de får svårare att utföra uppgifterna och blir då stressade av det. Detta menar 
Ellneby (1999), Miller (1982), Setterlind och Patriksson (1984) samt Strandell (2005) är ett 
mycket bra verktyg som pedagoger samt föräldrar kan använda sig av för att hjälpa elever och 
barn när de är stressade. Samt att lära dem att koppla av och hur det känns när de är 
avslappnade. 
 
Under de intervjuer vi gjorde med eleverna kom de själva på att de måste själv försöka 
förändra sitt stressiga beteende genom att kliva upp tidigare på morgonen samt att inte ställa 
för höga krav på sig själva. Vi tycker det var kloka tankar från eleverna och visar att de tar 
ansvar för sitt eget lärande. Detta går även att läsa i Lpo 94 (2006) sid.6: Eleverna skall få 
möjligheter till att ta initiativ och ansvar. 
 
Diskussion kring lärarintervjuerna 
 
Det var inte så lätt att få några lärare att ta sig tid till att intervjuas och detta gjorde att vi bara 
kunde intervjua tre stycken. De svar vi fick var ändå mycket bra och uttömmande. Vi valde att 
intervjua lärare i lite olika åldrar och ville ha båda könen med för att se om det fanns någon 
skillnad med tanke på genusperspektiv. Lärarna tycker att det är på både skolans och hemmets 
ansvar att arbeta mot att motverka att eleverna blir stressade. Kanske skulle det underlätta för 
alla om man kunde enas om en eller två dagar i veckan när eleverna hade läxdagar. Detta för 
att det inte ska krocka med fritidsaktiviteterna. En annan viktig sak är att det måste finnas tid 
för lek för eleverna. 
 
 Loggboken som redskap är bra, där kan skolan och hemmen lätt ha kontakt med varandra och 
skriva om det inträffat något. Problemet med detta är bara om eleverna inte kommer ihåg att 
visa den för sina föräldrar eller om föräldrarna inte kommer ihåg att läsa i den. Loggboken 
hjälper eleverna att få struktur på sina dagar. Situationen för lärarna är stressig, att både hinna 
med att planera sin undervisning och att vidareutbilda sig och gå på möten. Det blir nog lätt 
att man kör på efter samma schema och använder gamla uppgifter som man har klara redan 
för att spara tid. Många arbetar idag med arbetsscheman i svenska och i matematik. Dessa är 
färdig gjorda sen tidigare och detta sparar tid, men hur varierande är det? Det står i Lpo 94 
(2006) att skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling genom att åstadkomma en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
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Att ha massage med i undervisningen gör att eleverna kommer varandra närmare och att det 
motverkar mobbning. Den som massera slår inte. Vi har sett att detta ger resultat under våra 
vfu- perioder. Att starta dagen med massage ger ett lugnare tempo och eleverna blir mer 
harmoniska. Detta är bra eftersom många elever verkar vara stressade redan när de kommer 
till skolan. Det varierade om lärarna tyckte att undervisningen var stressande och de beror helt 
på hur de har lagt upp sin tid. På vissa skolor har eleverna inte bara en lärare och då kan det 
vara en stressande sak att byta lärare. Om det är så att det är mycket vikarier så blir även detta 
stressande för eleverna. Ellneby (1999) anser även hon att massage är ett bra redskap för att 
motverka stress genom att pedagogen se och bekräftar varje barn. Barnen blir genom 
massagen lugnare, konflikterna blir färre och de kan koncentrera sig bättre på uppgiften. Detta 
har även en positiv inverkan på inlärningen. 
 
Efter att analyserat resultatet av elev och lärarintervjuer har vi kommit fram till både elever 
och lärare anser att matematik är ett stressande ämne i skolan idag. Många elever känner 
stress inför att hinna med veckobetinget i matematiken. Vi anser att lärarna bör göra något åt 
detta stora problem som det fortfarande är ute i dagens skola för att den stressade situationen 
för eleverna ska förbättras. Lärarna kan till exempel införa en stopp sida i matteboken och inte 
låta någon skena iväg för att kunna ha gemensamma genomgångar på kapitlena. 
 
De intervjuade lärarna och eleverna har även uppfattningen om att det är ett problem för en 
del att komma igång med skrivandet. Genom att de båda har vetskapen kring denna stressande 
situation kan de fortare göra något åt detta. Lärarna anser dock att de saknar tid. Våran 
fundering kring detta är om det inte är en sak som de måste prioritera främst. Möten och 
utbildning kan de skjuta upp. Vi anser att det ska vara elevernas bästa som ska sättas i första 
rummet. Vi tror att många lärare är för styrda ännu efter att ha traditionella läroboksstyrda 
lektioner. Det måste till exempel pratas mera matematik och ges fler tillfällen till praktiska 
exempel samt att man måste konkretisera mera. Det finns också mycket bra spel i matematik 
på data och det är ett bra komplement till den övriga undervisningen. Mattespel är också ett 
bra undervisnings material. Det blir även lättare att variera undervisningen om man har 
möjlighet att använda datorn. Lpo94 (2006) säger att utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
skall vara vägledande för undervisningen i skolan och då kan datorn vara till stor hjälp. 
Problemet med detta är att det finns för få datorer att tillgå för lärarna och att det inte finns en 
till varje elev. En lösning på detta problem anser vi kan vara att dela upp gruppen i halvklass 
där ena halvan arbetar med datorn och den andra halvan arbetar med något annat.  
 

5.4 Reflektioner kring syfte, slutsatser och kommande yrkesroll 
 
 Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever stress i skolan, samt vilka 
orsaker som finns till stressen. Vi ska även se på vilka möjligheter skolan har att förändra 
stress situationer. Vi kommer att diskutera syftet utifrån de resultat vi har fått. 
 
I vårt resultat framgick det tydigt att elever upplever att de är stressade i skolan. Detta har 
även lärarna upptäckt och reflekterat kring.  I kursplanen i matematik för grundskolan står 
följande på sid 1: 
 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att 
utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 
matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka 
estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 
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tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem.(Kursplan i 
matematik s.1) 

 
Det går vidare att läsa följande på sid.1: 
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som 
elever i behov av särskilda utmaningar. (Kursplan i matematik s.1) 

 
Vi tycker att det är anmärkningsvärt att de fortfarande är läroboksstyrda när det i kursplanen 
står att det ska finnas en balans mellan olika aktiviteter i matematiken och dessa behöver 
vanligtvis inte vara uppgifter ur matematik boken. Vi anser även att den skolan vi var på inte 
lyckats att skapa och utveckla ett intresse för matematiken eftersom detta är ett mycket 
stressigt ämne för eleverna.  
 
Vi har även upptäckt att eleverna är stressade innan morgonen då de kommer till skolan. Detta 
är ett problem vi anser lärarna bör samarbeta med föräldrarna för att kunna lösa dens stressiga 
situationen på morgonen för eleverna. Det går tydligt att läsa i Lpo 94 (2006) att det ska 
finnas ett nära samarbete mellan skolan och föräldrarna i förmån att främja elevens 
utveckling. 
 
I resultatet kom vi fram till att de stressiga situationerna i skolan som eleverna upplever går 
att förändra både elever och lärare samt föräldrar kan bidra till denna förändring. Eleverna ska 
försöka ta det lugnare och försöka att inte stressa upp sig. Detta är inte alls enkelt för elever 
som går i år 5 och år 6. De behöver stöd av föräldrar och lärare som kan lugna ner dem. Ett 
verktyg både lärare och föräldrar kan använda sig av anser vi är massage. Detta har vi skrivit 
om tidigare och vill poängtera vikten av hur bra vi tycker detta är. Genom massagen blir 
eleverna avslappnade och kan fokusera samt koncentrera sig på de uppgifter som ska utföras.  
Lärarna kan även hjälpa eleverna att komma igång med skrivandet genom att använda sig av 
flödesskrivning. Detta anser vi vara en mycket bra metod som de kan använda sig av. 
Föräldrarna anser vi kan stödja eleverna genom att kliva upp med dem på morgonen för att få 
en morgonrutin samt visa hur viktigt frukosten faktiskt är. Eleverna kan anse att de är stora 
nog att klara sig själva men vi tycker att de fortfarande behöver sina föräldrar som ett stöd på 
morgonen och att de kommer i väg till skolan mätta och belåtna.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att denna studie har gett oss klarare perspektiv på hur den 
stressiga situationen ser ut i skolan idag för elever i de yngre åren. Detta är något som vi nu är 
medvetna om och kommer att ta med oss ut i vår blivande roll som pedagog. Vi kommer att 
göra allt vi kan i samarbete mellan elever och deras föräldrar att motverka den stressiga 
situationen som eleverna upplever att det är i skolan idag. 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi kommer under denna rubrik att presentera de iakttagelser vi har gjort under vår studie och 
som vi gärna ser att någon undersöker vidare om. 
 
Vi har i vår studie kommit fram till att både lärare och elever anser att matematiken 
fortfarande är ett stressande ämne i dagen skolan. Detta är något som vi tycker skulle vara 
intressant om någon skulle hitta vägar att gå för att minska stressen som båda parter upplever. 
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På grund av att matematiken är ett kärnämne är detta ytters viktigt att komma fram till en 
lösning eftersom det läggs mycket vikt kring detta ämne. 
 
Det skulle även vara intressant och se om problemet finns i en större population som till 
exempel i den kommun som skolan ligger där vi gjorde vår undersökning på. Genom en sådan 
studie skulle det visa sig hur eleverna mår men även vart det behöv sättas in resurser. 
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Bilaga 1 
 
Brev till föräldrar 
 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Maria Bramberg och Lisa 
Pettersson. Vi läser vår sista termin här i Luleå på universitetet och 
skriver på vårt examensarbete som handlar om elevers stress i skolan.  
 
Med anledning av detta skulle vi vilja intervjua ert barn enskilt kring 
frågor om barn och stress. Resultatet kommer vi att använda i vårat 
arbete, avidentifierat.  
 
Vi kommer att spela in intervjuerna på bandspelare och det kommer 
att ske i skolan i en ledig loka. Banden kommer efter avslutat arbete 
att raderas.  
 
För att vi ska utföra dessa intervjuer med ert barn behöver vi erat 
medgivande. Var vänlig och fyll i nedstående talong om ni medgiver 
att ert barn deltar i denna studie. Svaret behöver vi senast fredag den 
18/4. 
 
 
 
 
 
 
 
Jag medgiver att mitt barn deltar i intervjun: 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Underskrift 

 



 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide till intervjun med eleverna 
 

1. Vad är stress för dig/er? 
a. positiv/negativ 

 
2. Hur påverkar stress dig/er? 

a. skolan/hemmet? 
b. hur regerar du på stress?  
c. vad kan vara stressande hemma? 
d. hur påverkar stressen din inlärning? 

 
3. Berätta om en situation där du känt dig stressad. 

 
4. Vad stressar dig/er i skolan? 

a. miljön: hög ljudnivå, rörigt/stökigt i lokaler etc. 
b. läxor/prov exempelvis är det bedömningssituationen som stressar eller är det 

examinationen i sig som gör att du/er stressad? 
c. tid till förfogande att utföra uppgifter. 
d. lärare, på vilket sätt stressar läraren dig/er? 
e. klasstorlek 
f. undervisningen, Hur, vilken sorts undervisning stressar dig/er? 
g. vänner: mycket konflikter, kompistryck 
h. hur påverkar olika stressfaktorer varandra? 
i. stress både i skolan och hemma, hur upplever du/ni det? 
j. vad blir du stressad av i övrigt? 

 
5. Vad kan skolan göra för att minska stressen? 

a. rektor 
b. lärare 
c. elever 
d. övrig personal 
e. tillsammans 

 
6. Vad kan du själv göra för att minska stressen? 

 



 
 

 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide till intervjuer med lärare 
  

1. Upplever ni skolan idag som stressig? På vilket sätt 

 

2. Upplever ni att eleverna är stressade i skolan idag? På vilket sätt? Vad anser ni är 
bidragande orsaker till att elever blir/är stressade i skolan? 

 

3. Kan ni berätta någon/några situationer som beskriver situationer där elever visar 
stressymtom.  

 

4. Arbetar ni redan idag aktivt för att motverka stress? Vad anser ni bör göras för att 
motverka stress hos eleverna? På vilket sätt kan ni som arbetar på skolan bidra till 
förändring? 
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