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Abstract 

I den mediala debatten är ungdomars ökade ohälsa och stress ett omdiskuterat ämne och ofta 

pekas skolan ut som den störst bidragande faktorn till detta. Aktuell forskning visar dock att 

det finns brister i de undersökningar som media refererar till. Syftet med denna studie är 

därför att skapa en fördjupad förståelse kring hur elever i årskurs 9 definierar stress samt om 

och i sådana fall hur och varför de upplever stress i sin vardag. Vidare är syftet att undersöka 

skolans eventuella roll i elevernas upplevelse av stress. En kvalitativ forskningsmetod 

baserad på semistrukturerade intervjuer med sex elever ligger till grund för studiens 

datainsamling.Vidare har det empiriska materialet har analyserats med stöd av det 

konfliktteoretiska perspektivet och utifrån begreppet medikalisering. Eleverna i studien visar 

på att definitionen av stress är individuell och baseras på egna upplevelser. Resultatet visar 

även på att samtliga respondenter upplever stress, men att det finns ett omfattande behov av 

att separera elever som upplever kortvarig stress och de elever som upplever långvarig stress. 

Skolan anges vara den största stressfaktorn hos de elever som berörs av kortvarig stress 

medan faktorerna för långvarig stress ligger utanför både individens och skolans kontroll.  
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Inledning och bakgrund 

Hur mår egentligen de svenska högstadieeleverna? Det pågår en omfattande debatt i media 

om barns och ungdomars psykiska hälsa. Att söka på en av Sveriges största dagstidningars 

webbsida, Dagens Nyheter efter begreppen “stress skola”, resulterar idag i över 2200 träffar. 

Bland annat argumenterar Halvardsson (2019, 8 april) i en insändare till Dagens Nyheter för 

att ett avskaffande av läxor i skolan skulle reducera den psykiska ohälsan bland barn och 

ungdomar. Hon menar att den psykiska ohälsan har sin grund i skolstress. Det går även i 

Svenska Dagbladet att hitta ett stort antal artiklar som rör liknande ämnen. Biteus (2019, 10 

oktober) hävdar att regeringen bör korrigera läroplanen för att förhindra att de för höga 

kraven, som hon menar leder till skolstress, inte ska resultera i psykisk ohälsa hos barn och 

unga. Även i Aftonbladet återfinns artiklar på samma tema. Under rubriken “Kraftig ökning 

av psykisk ohälsa bland unga” presenterar Svensson (2019, 17 april) resultat från 

Socialstyrelsens rapport från 2017. Rapporten visar att depressioner och ångestsjukdomar 

ökar bland unga. I artikeln redogörs även för orsaker till denna ökning där en “sämre skola - 

med sjunkande skolprestationer och ökande skolstress” anges som en av dessa. Den mediala 

uppmärksamheten kring just ungdomars hälsa är med andra ord ytterst aktuell och något som 

i hög utsträckning anses ha en koppling till skola och skolstress. 

 

Folkhälsomyndigheten studerar årligen hälsovanor bland 11-, 13-, och 15 åringar. Detta görs 

genom en omfattande enkätundersökning. I den senaste undersökningen från 2017/2018 

framgår det bland annat att ungdomar i dag har dubbelt så många psykosomatiska besvär än 

vad ungdomar hade under 1980-talet. Besvären upplevs dessutom flera gånger i veckan och 

tenderar att sjunka lägre ner i åldrarna. Sedan förra mätningen visar rapporten att den 

övergripande trivseln i skolan har minskat och den upplevda skolstressen har ökat. Den tar 

även upp en ny faktor att ta hänsyn till, vilken är den ökade användningen av sociala medier. 

Användningen av sociala medier sjunker dessutom i åldrarna. Sedan 2013/14 har andelen 

som upplever att de ofta har för mycket skolarbete ökat. Vidare framgår att ungdomar som 

upplever psykiska besvär senare i livet löper större risk att utveckla psykiska sjukdomar, 

begå självmordsförsök eller utsätta sig för övriga skador och olyckor. 
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Under de senaste åren har det dock lyfts en kritisk debatt i såväl media som inom 

forskningen. Forskare har ifrågasatt hur barns och ungdomars hälsa och upplevelser av stress 

både mäts och rapporteras. Wickström och Lindholm (2019) har genom en intervjustudie i 

årskurs 9 undersökt hur ungdomar uppfattar de besvär som mäts i just den årliga enkäten 

Skolbarns hälsovanor. De menar att det som Folkhälsomyndigheten rapporterar som psykisk 

ohälsa bland ungdomar måste nyanseras och problematiseras. Wickström och Lindholms 

(2019) forskning pekar vidare på vikten av att skilja på mer djupgående besvär och på besvär 

av vardaglig karaktär som varar under kortare perioder. De riktar även kritik mot de 

svårigheter som uppstår när man mäter ungdomars hälsa utifrån vilka symptom de upplever 

eller inte upplever. Vissa ungdomar säger sig uppleva regelbundna besvär som huvudvärk, 

magont, ryggont, irritation eller sämre humör, nervositet eller svårigheter med att somna. De 

uppger samtidigt att de känner sig tillfreds med livet, vilket gör resultaten i Skolbarns 

hälsovanor svårtolkade. Wickström och Lindholm (2019) menar att det är viktigt att 

problematisera sammanslagningen av elever med djupgående besvär och elever med 

kortvariga besvär, då rätt åtgärder inte kommer kunna vidtas utefter de olika gruppernas 

behov. De elever med djupgående problem som egentligen kan vara i behov av professionell 

hjälp från instanser utanför skolan kommer eventuellt behandlas på samma sätt som dem 

elever med problem som möjligtvis kan förebyggas på skolan. 

Som framförts ovan pekar Wickström och Lindholm (2019) på att det är viktigt att skilja på 

mer vardagliga besvär och djupgående besvär. På liknande sätt visar forskning om stress 

sedan flera år tillbaka på att det är centralt att skilja på positiv stress och negativ stress. 

Assadi och Skansén (2000) menar att det finns positiv och negativ stress. Den positiva 

stressen framhålls som en förutsättning för oss och har som ursprungligt syfte att rädda våra 

liv på så sätt att i situationer där vi exempelvis utsätts för en fara kan stressen ge oss den 

styrka och energi som krävs för att “springa därifrån”. En lagom nivå av stress menar de är 

bra för oss då vi med hjälp av stressen blir mer fokuserade och kapabla att klara av en 

specifik uppgift. Om faktorerna som bidrar till den positiva stressen däremot blir för 

långvariga eller återkommande med för lite mellanrum påverkas vi negativt, och i “bästa” fall 

uppkommer en känsla av otillräcklighet medan det i värre situationer kan leda till ångest, 

depression och till och med hjärtinfarkt.  
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Utifrån beskrivningen ovan går det att konstatera att det inom den vetenskapliga och mediala 

debatten går att urskilja två olika läger av åsikter. Å ena sidan framträder alarmerande 

rapporter över barns och ungdomars psykiska hälsa ofta kopplat till skolan och det framstår 

som att barn och ungdomar är mer stressade än någonsin. Å andra sidan går det med referens 

i nyligen publicerad forskning att se att det behövs en mer nyanserad bild och förståelse av 

ungas (o)hälsa samt i vilken omfattning och på vilka sätt de upplever stress i sin vardag. Det 

är av stor vikt att få en tydligare helhetsbild kring detta eftersom det handlar om att kunna 

sätta in rätt insatser utifrån de faktiska behov som finns bland ungdomarna. Sammantaget 

pekar detta på att det finns ett behov av fler studier och mer kunskap inom området. 

Föreliggande examensarbete svarar således mot ett viktigt kunskapsbehov inom skola och 

samhälle då det handlar om att skapa en fördjupad förståelse kring hur elever i årskurs 9 

definierar och upplever stress i sin vardag. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer skapa en fördjupad förståelse kring hur elever 

i årskurs 9 definierar stress samt om och i sådana fall hur och varför de upplever stress i sin 

vardag. Vidare är syftet att undersöka skolans eventuella roll i elevernas upplevelse av stress. 

1. Hur definierar elever i årskurs 9 stress?  

2. Upplever elever i årskurs 9 stress och om de gör det – vilka faktorer anses 

bidra till dessa upplevelser? 

3. Vilket ansvar har skolan när det gäller att både skapa och förebygga den 

eventuella stress eleverna upplever? 

Avgränsningar 

Detta examensarbete bygger på en mindre kvalitativ studie. Studien är genomförd på en 

enskild skola i en västsvensk kommun och gör inga anspråk på att kunna generalisera 

resultaten. Studien är medvetet avgränsad till att fokusera på elevers definitioner och 

upplevelser av stress och gör därför inga anspråk på att göra vidare uttalanden om psykisk 

(o)hälsa bland elever i vid bemärkelse. Utifrån vad tidigare forskning visat och den pågående 

mediala debatten om hur ungdomars psykiska ohälsa rapporteras och diskuteras så utgör det 
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här examensarbetet– trots sina avgränsningar– ett viktigt kunskapsbidrag. Det kan ses som ett 

inlägg i den pågående diskussionen om hur barns och ungdomars hälsa kan förstås och 

problematiseras beroende på hur exempelvis stress definieras och upplevs bland elever i ett 

särskilt åldersspann. 

Disposition 

Föreliggande examensarbete inleds med en introduktion inom ämnet, vilket mynnar ut i 

studiens syfte samt frågeställning. Tidigare forskning presenteras sedan utifrån två perspektiv 

dels nationell och internationell forskning som rör hur och varför ungdomar är stressade samt 

nationell och internationell forskning som problematiserar föregående forskning. En 

överblick av det teoretiska perspektivet samt beskrivning av fenomenet medikalisering 

återges i teoriavsnittet. Beskrivning och motivering av metod och material presenteras sedan. 

Resultatet presenteras vidare under sex stycken underrubriker som sedan knyts samman med 

både tidigare forskning och det teoretiska perspektivet i avsnittet analys. Frågeställningarna 

besvaras sedan under slutsatser och didaktiska implikationer. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det område examensarbetet berör. I 

avsnittets första del presenteras nationell och internationell forskning som rör hur och varför 

ungdomar är stressade. I det andra avsnittet redogörs forskning som problematiserar den typ 

av forskning som beskrivits i det första avsnittet. Även denna del består av nationella 

respektive internationella studier. 

Forskning om ungdomars hälsa och upplevelser av stress 

I Statens offentliga utredning (2006:77) Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: Analyser och 

förslag till åtgärder har ungdomar tillfrågats vad de anser att stress är och vilka faktorer som 

orsakar det, eftersom psykisk ohälsa har ökat avsevärt hos ungdomar de senaste två 

decennierna. Ungdomarna har varit tydliga när det kommer till att separera begreppen press 

och stress. Stress är alltid något negativt och flertalet elever kopplar samman det med att man 
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själv har visst ansvar över att fördela sin tid väl och därmed inte bli stressade. Press däremot 

kan vara något nödvändigt och positivt som driver eleverna framåt till bättre prestationer. 

Däremot menar många av de tillfrågade att man lever i ett prestationssamhälle som i sin tur 

leder till stress. En av stressfaktorerna som nämns av till störst del flickor är media och 

reklam. Stressen inför framtiden och blivande inträdet till arbetslivet är en stressfaktor för 

många ungdomar. Men den övervägande största stressfaktorn som unga uppger är skolan. 

Många uppger att de i perioder har så mycket skolarbete att de inte har tid att träffa kompisar 

eller utföra fritidsaktiviteter. 

Lindfors och Hellstadius (2014) beskriver hur ungdomars upplevda stress uppmärksammats 

de senaste åren och skolan diskuteras som en av de största faktorerna till upplevd stress. År 

2012 svarade elever i åk 7-9 att den vanligaste orsaken till stress är läxor, hemuppgifter och 

prov, men även egna krav och förväntningar, ansågs vara vanliga orsaker. Stress kan 

emellertid också hänga ihop med livet utanför skolan och det är därför viktigt att poängtera 

att stress kan vara olika saker för olika människor. Vidare definieras stress som en obalans 

mellan upplevda krav och förväntningar och människans förmåga att nå upp till kraven och 

förväntningarna menar Lindfors och Hellstadius (2014). Under stress påverkas vi fysiskt av 

system som samverkar med hjärnan och de här stressupplevelserna kan antingen gå över 

snabbt eller hålla i sig under en längre period. Då en människa inte förväntar sig att klara av 

en situation uppkommer en känsla av hjälplöshet som även är kopplad till en kroppslig 

process, och om den känslan håller i sig länge så pågår även denna kroppsliga processen 

länge vilket i sin tur kan leda till hälsorelaterade problem. Om människan istället tror sig 

kunna hantera situationen kommer stressen snabbt att gå över vilket å andra sidan är kopplat 

till god hälsa. För att undvika problemet med spritt skilda definitioner av stress har forskare 

utarbetat ett formulär som separerar stress utifrån begreppen aktivering och press. Med 

aktivering innebär att en person alltid håller högt tempo, fast det inte förväntas av dem eller 

behövs, medan press innebär att en person aldrig känner sig fri eller upplever att den har 

tillräckligt med tid.  

Även internationella studier bekräftar att ungdomars psykiska mående kan kopplas samman 

med skolan. En artikel publicerad av Leonard, Gwadz,Ritchie, Cleland, Elliot, Grethel (2015) 

utgår från en omfattande studie med målet att undersöka hur gymnasieelever på privatskolor 
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uppfattar stress och hur detta kan hindra akademisk framgång samt bidra till ohälsa och 

användning av droger. Resultatet visar att elever upplever höga nivåer av kronisk stress, 

framförallt orsakat av prestationskrav i skolan och stress inför att inte bli antagen till 

högskoleutbildning. Det visar även på att en del anser att det finns positiv stress vilken 

fungerar som en form av drivkraft för att kunna prestera bättre. Eleverna beskrev en rad 

effektiva, anpassningsbara hanteringsstrategier. Bland dessa var tidshantering och planering i 

form av att studera i förtid eller lägga upp en plan för i vilken ordning allt ska bli gjort. 

Vidare uttrycker elever i denna studie att samtidigt som fritidsaktiviteter i viss mån bidrar till 

stressen så kan de även fungera som stresshanterare. De hjälper eleverna att balansera det 

viktiga med det roliga. 

I artikeln ‘Your whole life depends on it’ har Banks och Smyth (2015) tagit del av forskning 

som framställer att prov och tester är en betydande källa till press och stress för ungdomar. 

Banks och Smyths har undersökt skolstressen sett ur både individuella och skolnivåfaktorer 

som kan påverkar nivåerna av stress hos ungdomar på gymnasiet. Genom både fokusgrupper 

och elevenkäter har de kommit fram till resultat som visar på att skolnivåfaktorer kan spela 

en avgörande roll för elevers stressnivåer samt prestationer. Individuella faktorer såsom kön 

eller medfödda förutsättningar har i viss mån mindre betydelse för upplevd stress. Kvaliteten 

på relationen mellan elever och lärare har visat sig betydelsefull för inverkan på elevens 

stressnivåer. Elever med positiva interaktioner med sina lärare har lägre stressnivåer och en 

positivare självbild gällande sin akademiska förmåga. Elever som inte interagerar med sina 

lärare eller upplever försummelse av lärarna lider av högre stressnivåer och sämre akademisk 

självbild. Elever som har bristande relationer med sina kamrater eller utsätts för mobbning 

visar också på högre stressnivåer. Banks och Smyths (2015) har även urskiljt att några av de 

tillfrågade menar på att stress kan ses som något positivt som förbättrar deras 

skolprestationer.  

Kritiska perspektiv på forskning om ungdomars hälsa 

Hälsoutskottet (2010) har utfört undersökningen Barn och ungdomars psykiska hälsa i 

Sverige. Denna undersökning har gjorts på ett stort antal tidigare utgivna publikationer och 

rapporter kring barn och ungdomars (o)hälsa. Den har granskat och kartlagt litteratur för att 

undersöka vilken kunskap som finns inom ämnet, samt se hur trovärdig denna typ av 
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publikationer är. Rapporten visar på en stor vetenskaplig bräcklighet hos tidigare publicerade 

publikationer. Den litteratur som finns är bristfällig och tvetydig och kan inte enligt rapporten 

betraktas som en samlad vetenskaplig översikt över svenska barn och ungdomars hälsa 

genom tiderna. På grund av den påstådda låga vetenskapliga kvaliteten i de undersökta 

studierna kan de, enligt rapporten, inte ligga till grund för folkhälsopolitiska åtgärder. 

Välarbetade, genomtänkta och nationella studier som återkommer bör eftersträvas. Den kritik 

rapporten främst lyfter mot de befintliga studierna riktar sig mot variationen av enkätens 

utformning. Många av de lever inte upp till den forskningsstandard som bör finnas. Frågorna 

är otydligt formulerade i relation till målgruppen eller gör de jämförelser som kanske inte 

nödvändigtvis hänger samman. Bristande hänsyn kring elever med redan diagnostiserade 

psykiska besvär kontra elever som självskattar sitt eget mående och att dessa klumpas ihop 

till en grupp som ska representera ungdomars välbefinnande har förts fram. Kritik har också 

framförts då för få yttre faktorer till stress har undersökts, som exempelvis användandet av 

sociala medier eller sociala relationer. Sociala medier och relationer upptar en väsentlig del i 

ungas liv, men då enkäterna är framtagna av vuxna så förbises frågor som rör dessa och 

vilken betydelse de har för unga i vardagen. 

Lindholm och Nelson (2014) har gjort en kritisk granskning genom intervjuer med deltagare 

på det omtalade programmet DISA. DISA är ett framtaget program som riktar sig mot tjejer i 

åldrarna 12-14 år som har som syfte att förebygga depressiva symtom och depression. 

Upphovsmännen av DISA menar på att det finns flera individuella och strukturella faktorer 

till depression men väljer att fokusera på den individuella. I det här fallet är huvudorsaken 

negativa/irrationella tankar. Fokus för programmet blir då begränsat till att identifiera, 

motverka och ändra individuella tankar. I intervjuerna med tjejer som deltagit i DISA 

framkommer det att programmet medförde förväntningar på att de redan innan borde 

identifiera sig med de problem som är avsedda att förhindra. Samtidigt som de skall söka 

orsaken inom sig själva med vetskapen att orsaken till de redan förväntade problemen är 

negativa tankar. Det finns då inget att söka efter då svaret på deras förväntade problem redan 

är givet. Problem som de kanske inte upplever men blir uppmanade till att de borde uppleva. 

Lindholm och Nelson (2014) kritiserar detta i sin studie då det blir problematiskt att förutsätta 

och kategorisera hur tjejer mår, samt orsaker till deras (o)hälsa på detta vis. Hos de tillfrågade 

tjejerna har programmet fått kontraproduktiva konsekvenser. Författarna menar på att denna 
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typ av hälsoprogram i sin utformning bidrar till att förstärka stereotypa föreställningar om att 

flickor har låg självkänsla och är depressiva. Studien visar på att om dessa former av 

hälsofrämjande program skall vara gynnsamma i en skolmiljö och för ungdomars mående så 

bör de vara utformade med bredare problemdefinitioner som tar hänsyn till sociala och 

strukturella teorier även i praktiken. För att program som DISA skall vara av nytta måste de 

vara anpassningsbara utefter individens verkliga behov och verkliga upplevda problem. 

Programmen bör inte förlita sig på fördefinierade problem hos en specifik grupp elever. Inte 

heller bör det förlita sig på fördefinierade strategier för att hantera eventuella psykiska 

problem 

 

Internationella studier har även riktat kritik mot grundläggande studier kring barn och ungas 

psykiska hälsa. Baxter, Scott, Ferrari, Norman, Vos och Whiteford (2014) har 

uppmärksammat att psykiska sjukdomar framställs öka lavinartat och som “epidemier” i den 

allmänna debatten. Baxter et al. (2014) har granskat tidigare studier utgivna åren 1990, 2005 

och 2010 kring ångeststörningar. I studien framkommer det att inga ökningar av 

ångeststörningar som kan diagnostiseras globalt sett under de senaste två decennierna. Baxter 

et al. (2014) menar att flera studier som påvisat ökad psykisk ohälsa inte har beaktat att 

världsbefolkningen ökar under varje decennier, vilket leder till missvisande siffror. En annan 

anledning som lyfts fram gällande den upplevda ökningen av psykisk ohälsa är kunskapen 

kring den. I dag är kunskapen om psykisk ohälsa mer utbredd än tidigare och det har lett till 

att fler individer söker professionell hjälp om de upplever problem, samt att fler 

diagnostiserar och självskattar sitt eget mående. Att människor pratar om sitt psykiska 

mående i offentliga sammanhang är ett fenomen som inte förekommit i samma utsträckning 

som tidigare. De tidigare årtionden var det mer tabubelagt att prata om sin psykiska 

hälsa/ohälsa, vilket kan ha bidragit till att man inte upplevde att ångeststörningar var lika 

utbredda. 

Liegghio, Nelson och Evans (2010) undersöker metoden participatory action research (PAR) 

med barn som diagnostiserats med psykisk ohälsa. Forskarna kritiserar psykologin för att 

fastställda värderingar och antaganden som ligger till grund för forskning kring barn som 

upplever psykisk ohälsa upprätthålls snarare än utmanas. Problemet med att blint utgå från 

dessa antaganden blir att de barn som tänker, känner eller agerar på sätt som inte 
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överensstämmer med dessa synsätt betraktas som avvikande och behandlas på ett sätt som 

inte gynnar dem. Två faktorer som kritiker menar att sociologi kring barndomen inte tar 

hänsyn till är individuellt ansvar och socialt ansvar. Att barn bär ett individuellt ansvar 

innebär att de själva är kapabla till att bidra till sig själva och andra genom att engagera sig i 

beteenden som gynnar dem, med andra ord att ta beslut som är bra för dem själva. Därför 

anses de inte som passiva föremål som endast påverkas av inre och yttre faktorer utan istället 

som aktiva individer. Det sociala ansvaret innefattar dock samhällets ansvar att främja barns 

välbefinnande. 

Även Morrow och Mayall (2009) kritiserar den bristfälliga grund studier kring barn och 

ungas psykiska hälsa vilar på. Kritiken riktar sig framförallt till UNICEFs rapport Innocenti 

report entitled Child poverty in perspective: an overview of child well-being in rich countries, 

som påvisar att Storbritannien rankas näst sist när det kommer till ungas välmående i rika 

länder. De menar att studien utgår från mått som inte längre är aktuella, som exempelvis om 

unga har fler än tio böcker i sitt hushåll. I flera rika länder kan en sådan fråga uppfattas som 

irrelevant då dessa länder ofta har omfattande bibliotek samt skolor som tillhandahåller 

böcker för barnen. De tar också upp kritik mot begreppet “välmående” (well-being) och dess 

otydliga innebörd samt att denna oklara definition leder till opålitliga studier. Vidare 

ifrågasätts hur kulturell påverkan på välmående knappt tas någon hänsyn till trots att det 

verkar ha en tydlig koppling till fenomenet. 

Efter att ha studerat det rådande forskningsläget så har vi uppmärksammat att det finns 

forskning som å ena sidan påvisar en ökande ohälsa hos unga, samt forskning som påvisar 

kritik mot studier inom ämnet. Vidare har vi fått förståelse för problematiken kring att 

undersöka ungas hälsa, samt kunnat urskilja att majoriteten av de studier som vi tagit del av 

som menar att ohälsan hos elever ökar i stor utsträckning kopplar samman detta med skolan 

eller skolstressen. Frågan om ungas (o)hälsa är mer komplex än så, vilket lyfts av forskare 

såsom Wickström och Lindholm (2019), samt i föreliggande examensarbete. Den främsta 

kritiken mot tidigare studier som påvisar den ökade ohälsan kopplat till skolan grundar sig i 

att elever med vardagliga besvär klumpas ihop med de elever som upplever djupgående 

psykiska besvär. Detta leder bland annat till att resultaten blir missvisande och elever som är i 

behov av hjälp inte uppmärksammas. Majoriteten av tidigare genomförda undersökningar är 
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grundande i enkätstudier, vilka också har kritiserats i exempelvis Hälsoutskottets (2010) 

rapport när det kommer till deras utformning och hur slutsatser konstaterats utifrån resultatet. 

I tidigare studier har fysiska symptom bundits samman med stress på ett av andra forskare 

kritiserat tillvägagångssätt. Baserat på vad tidigare forskning har visat så finns det 

sammantaget ett behov av dels fler studier som undersöker och problematiserar ungas 

(o)hälsa ur ett mer nyanserat perspektiv och dels ett behov av fler kvalitativa studier inom 

området då de flesta studier som gjorts är kvantitativa. Med detta i åtanke har föreliggande 

examensarbete valt att utföra intervjuer där eleverna själva får berätta om deras definition av 

begreppet stress, samt om och hur de upplever stress. Denna studie bidrar således med 

forskningsperspektiv som sedan tidigare endast finns i begränsad volym. 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för det konfliktteoretiska perspektivet vilket är den teori som senare i 

arbetet kommer att användas för att analysera empiriska materialet. 

I ett konfliktteoretiskt perspektiv ses sjukdomar som något som orsakas av sociala 

förhållanden, förklarar Lindqvist, Bengs, Eriksson, Evertsson & Grape (2007). Det finns 

olika grenar inom denna teori. Inom en gren ses sjukdomar som något som orsakas av makt, 

dominans och underordning, med andra ord klasskillnader. Inom en annan gren ses skillnader 

mellan förväntningarna på kvinnors och mäns upplevda och uttryckta symptom ligga till 

grund för kvinnornas högre sjuklighet. För vår undersökning är det emellertid grenen som 

beskriver sjukdom som ett resultat av brist på social integration, sociala nätverk och socialt 

stöd som anses mest relevant. Utifrån det konfliktteoretiska perspektivet anses 

arbete/sysselsättning vara avgörande för den psykiska hälsan. Det innebär att individen har 

inflytande och kontroll över sitt egna arbete, känner gemenskap med andra i sitt arbete, 

presterar och utvecklas inom sitt arbete samt känner mening i sitt arbete utifrån ett större 

sammanhang. Människans välmående bottnar sig i dessa förhållanden och i de fall där 

omständigheterna inte är positiva för individen resulterar det i olika sjukdomstillstånd. 

Konfliktteoretikerna är kritiska mot det faktum att psykisk ohälsa behandlas utifrån 

individuella problem när det egentligen bör behandlas utifrån sociala samhällsproblem. Inom 

sociologisk teoribildning ses detta som en konsekvens av fenomenet “medikalisering”. Med 
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medikalisering menas att olika allmänmänskliga tillstånd börjar hanteras medicinskt. Några 

exempel på hälsotillstånd vi gärna etiketterar medicinskt idag är belastnings- och 

förslitningsskador, psykosociala stresstillstånd och läs- och skrivsvårigheter. Istället för att 

handskas med de samhälleliga och sociala orsakerna till besvären behandlas de medicinskt 

och socialpolitiska bidrag tillförs utifrån detta faktum. Ett omdiskuterat exempel som även 

Ejd (2014) tar upp är expanderande diagnostiseringen av människor med adhd och hur man i 

dessa fall lägger problemet hos individen och därmed tar bort ansvaret från samhällets 

strukturer. I detta fall tillkommer även ytterligare faktor för individen då väldigt lite kunskap 

finns än så länge kring riskerna av långvarig narkotikaklassad medicinering. En viktig 

frågeställning i denna teori är huruvida stress hos individen orsakas av att det sociala 

systemets krav är för höga eller om det orsakas av individens egen förmåga att bemästra 

dessa krav. Svensson (1993) konkretiserar teorin utifrån exemplet där stressbeteenden 

uppkommer hos perfektionister och konkurrensinriktade arbetsnarkomaner. Samtidigt anses 

dessa karaktärsdrag vara typiska för framgångsrika människor i ett samhälle som värdesätter 

just framgång och karriären. Utifrån detta exempel skapas stress och ohälsa av de 

samhälleliga kraven som förutsätter en ohälsosam livsstil. Med hjälp av det konfliktteoretiska 

perspektivet undersöker vi ungdomarnas definition av stress och vad den orsakas av. Denna 

teori hjälper till med att tydliggöra varför framförallt ungdomarna med en skadlig form av 

stress blir stressade. Medikaliseringsbegreppet kan bidra med förståelse för varför stress blivit 

så starkt förknippat med sjukdomstillstånd och vidare hjälpa oss att lokalisera vilken sorts 

stress som behöver åtgärdas. Stress är ett tillstånd som är starkt förknippat med psykisk 

ohälsa och förklaras ofta som en orsak till detta. Denna teori avser därför förklara vad psykisk 

ohälsa i form av stress orsakas av och därmed hur det bör bemötas. Vidare kommer teorin 

kring medikaliseringsbegreppet eventuellt användas för att analysera ifall stress i alla dess 

former är skadlig, eller om det ibland kan anses vara ett allmänmänskligt tillstånd. 

Metod och material 

Detta avsnitt inleds med att förklara och motivera valet av metod. Vidare beskrivs och 

motiveras studiens urval. Därefter förklaras datainsamlingens tillvägagångssätt. Därpå 
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redogörs för hur materialet har tolkats och analyserats. Avslutningsvis återges de etiska 

riktlinjer arbetet genomsyras av.  

Syftet med detta arbete är att skapa en djupare förståelse för hur elever definierar begreppet 

stress, samt om och hur de påverkas av stress. För att kunna besvara dessa frågor är det 

viktigt att ta utgångspunkt i ungdomars egna upplevelser och erfarenheter. Att enbart utgå 

från kvantitativa metoder som exempelvis enkäter lämpar sig sällan för att utveckla en 

djupare förståelse av ett fenomen. Nackdelen med enkäter är att svaren kan bli allt för 

översiktliga och det finns inga möjligheter för respondenterna att vidareutveckla sina 

tankegångar hävdar Kvale och Brinkmann (2014). Kvalitativa forskningsintervjuer som är 

den metod som har använts i detta arbete är därför en lämpligare metod för att besvara 

undersökningens frågeställningar. Ahrne och Svensson (2011) menar att kvalitativa metoder 

används främst när man vill göra djupgående undersökningar som riktar sig mot några få 

individer eller grupper och där frågorna rör individers upplevelser eller syn på olika saker, 

vilket frågorna i detta arbete gör. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med en elev i 

taget. Semistrukturerade intervjuer skulle kunna liknas vid ett vardagssamtal, men är mer 

strukturerat än så utan att för den delen liknas vid ett slutet frågeformulär. Det är en 

vetenskaplig intervjuform som har ett syfte men som ofta upplevs som ett flytande samtal. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bygger semistrukturerade intervjuer ofta på övergripande 

teman. Med utgångspunkt i dessa teman kan intervjuaren utveckla olika frågor till 

respondenterna utifrån hur intervjusituationen utvecklas. Denna typ av intervjuform var 

lämplig då det skapade en avslappnad miljö och ett samtal som anpassades utifrån de frågor 

och ämnen som ungdomarna själva lyfte fram som viktiga under intervjun. Vid ett tidigt 

skede av arbetet var tanken att använda en teori med fokus på begreppsförståelse. Det var 

först efter att intervjuerna genomförts och sammanställts som valet av teori förändrades. Då 

resultatet visade på att all upplevd stress inte verkar vara skadlig ansåg vi att en teori som 

förklarar varför begreppet stress uppfattas och behandlas som ett sjukdomstillstånd var bättre 

lämpat.  
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Kvalitativ datainsamling 

Intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 1. Intervjuerna genomfördes med sex elever 

från årskurs 9. Eleverna var hälften pojkar och hälften flickor från samma skola och klass. 

Intervjuerna ägde rum i grupprum som låg i anslutning till elevernas hemklassrum. Frågorna 

som ställdes hade sin utgångspunkt i de teman vi tagit fram. Frågorna varierade dock något 

när de formulerades samt i vilken ordning de inföll. Detta för att skapa ett så naturligt och 

behagligt samtal mellan eleverna och oss som intervjuare som möjligt. Frågorna var relativt 

korta och formulerade med ett enklare språk, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar på är 

viktigt för att anpassa intervjuerna efter respondenterna. Eleverna blev även uppmuntrade till 

att fråga om det var någon fråga som de inte förstod. På så sätt anpassades frågorna och tog i 

beaktning att det var just ungdomar och inte vuxna som intervjuades. 

Urval 

Till detta arbete valde vi att genomföra intervjuer med elever i årskurs 9. Den främsta 

anledningen till detta urval är att 14-15 åringar är en grupp vars (o)hälsa och välmående 

undersöks och har undersökts i tidigare studier gjord av exempelvis Folkhälsomyndigheten, 

vars studie görs årligen och används flitigt som referens i media. Forskning kring hälsan 

bland elever i årskurs 9 har även kritiserats av forskare som Wickström och Lindholm (2019) 

som menar på att det finns god anledning att problematisera hur elevernas hälsa och 

stressnivåer framställs. Därav var det av intresse för föreliggande examensarbete att 

undersöka just denna grupp av elever och deras upplevelser. 

 

Vi valde att intervjua tre flickor och tre pojkar. Syftet har inte varit att jämföra intervjuerna ur 

ett könsperspektiv eftersom det empiriska underlaget är alldeles för begränsat för att kunna 

göra en komparativ analys. Vi ansåg dock att det var viktigt att fånga såväl flickors som 

pojkars röster för att upptäcka eventuella mönster kopplat till kön som skulle kunna 

undersökas vidare med ett större antal respondenter för att slutsatser kring könsperspektiv 

skall kunna påvisas på ett trovärdigt vis. Ett visst bekvämlighetsurval gjordes också då vi 

valde elever som gick i samma klass på samma skola där vi sedan innan hade kontakt med en 

undervisande lärare. Enligt Trost (2010) syftar bekvämlighetsurvalet till det ska vara enkelt 
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och bekvämt att genomföra intervjuerna. Det fanns heller ingen anledning att välja olika 

skolor, då arbetet inte har som syfte att jämföra olika skolor. Det ligger utanför arbetets 

avgränsning.  

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på elevernas skola. Eleverna var informerade om vilken dag och tid 

vi skulle komma. Ansvarig lärare hade tidigare informerat eleverna om syftet med vår studie 

utifrån ett skriftligt underlag, samt de etiska principer vi jobbar utefter, som vi sänt till läraren 

i förväg. Elever som var intresserade av att ställa upp noterades då av läraren. När vi anlände 

cirka en vecka senare informerade vi återigen om arbetets syfte och de etiska principerna vi 

arbetade efter. De elever som tidigare varit intresserade fick frågan om medverkan först och 

sedan lades ytterligare intresserade elever till. Intervjuerna ägde rum i ansutande grupprum 

för att eliminera tänkbara störningsmoment samt för att skapa trygghet för eleverna att våga 

berätta om sina upplevelser. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide med 

övergripande teman. När intervjuerna var slutförda tackades de medverkande för sin insats.  

Analysmetod  

Intervjuerna har transkriberats för att i ett första skede kunna kodas. Kodningen inleddes 

genom att för hand och under gemensamma diskussioner skriva ner memo för att få ett mer 

lätthanterat material i enlighet med vad Charmaz (2014) föreslår. Diskussionerna mellan 

författarna pågick under hela kodningsprocessen för att säkerställa och förfina koderna samt 

de framarbetade underkategorierna. Materialet kodades fråga för fråga. Till en början 

framträdde en stor mängd memo som utgjorde de initiala koderna. Sedan begränsades antalet 

och placerades in i fokuserade koder, vilka mynnade ut i subkategorier och slutligen i en 

övergripande konceptuell kategori i enlighet med Charmaz (2014). Tabell 1 som går att finna 

under resultatkapitlet visar utvecklingen av kodningen genom hela processen. 

Etiska principer 
Arbetet har utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) etiska riktlinjer respondentens 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Respondenterna fick frivilligt delta i 

undersökningen och de som visade intresse fick därefter kort information om arbetets syfte 
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och bakgrund. Eleverna fick även reda på beras betydelse för arbetet och hur intervjuerna 

skulle gå till. De blev även informerade om att de får lov att avbryta sitt deltagande under 

hela processen utan att behöva ange några skäl. Eleverna blev även informerade om arbetets 

konfidentialitet. Det vill säga att respondenterna är anonyma och ingen information som kan 

härledas till dem kommer att publiceras. Vad de delar med sig av kommer endast användas 

till forskning. De elever som var intresserade av att delta i undersökningen efter att ha hört de 

etiska principerna bekräftade sin fortsatta medverkan och intervjuerna kunde påbörjas. 

Resultat 

Resultatet kommer här presenteras utifrån matrisen som använts då intervjuerna har 
analyserats. 
 
Tabell 1 

Initiala koder Fokuserade 
koder 

Subkategorier Konceptuell 
kategori 

Konsekvenser 

Oförutsägbara 
händelser 
Ej utspridda 
examinationer 
Klassrumsmiljön 
Social oro 
Nationella prov 
Inte kunna utföra 
fritidsaktiviteter 

  

  

  

Faktorer till 
kortvarig stress 

  

  

 Olika former av 
stress med 

faktorer som 
ligger utanför eller 

inom 
ungdomarnas 

kontroll 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Eleverna tar på 
sig att hantera 

stress trots att en 
del stressfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjuta upp saker 
Ingen kontroll 
Övertänkande 
Dålig sömn 
Fullt schema 

Identitet 
Prestationsångest 
Dyslexi 
Framtiden 
Depression 
Social oro 

 

Faktorer till 
långvarig stress 
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Sortera/prioritera 
Skärmar av 
omgivningen 
Anpassa sig 
Fokusera på annat 
Fritidsaktivitet 
Tar hjälp av vuxna 
Prata med 
kompisar 

  

Strategier för att 
hantera stress 

  

  

Elevers 
medvetenhet kring 
deras egna roll i 
relation till stress 

ligger på 
samhällelig nivå 

och utom 
individens 
kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress bör inte 
uteslutande ses 

som ett 
sjukdomstillstån
d med tanke på 

begreppets 
spridda 

definitioner.  

 

Grupper av elever 
med kortvarig 
stress bör ej 

klumpas ihop med 
elever med 

långvarig stress, 
då risken att fel 
åtgärder vidtas. 

Eget ansvar 
Lyssna på musik 
Disciplin  
Stanna kvar i 
skolan 
Planera 
Kontroll 
Fritidsaktiviteter 

  

Strategier för att 
förebygga stress 

Tystlåten 
Pulsen går upp 
Trött 
Negativa tankar  
Hål i bröstet 
Osäkerhet 
Panik 
Ångest 
Andas 
Gråta 
Nervöst 
Skakningar 

  

  
Negativa 

upplevelser av 
hur stress 

utspelar sig 

 

  

  

  

Hur elever 
definierar stress 

utifrån sina 
upplevelser av 

stress 

Motiverande 
Personlig 
utveckling 
Drivkraft 

Positiva tankar 
kring stress 

 

Under rubriken “Initiala koder” har begrepp som tagits upp i intervjuerna klumpats ihop med 

andra begrepp som beskriver liknande fenomen. Dessa begreppsgrupper har sedan under 

rubriken “Fokuserade koder” mynnat ut i kategorier som syftar till att besvara 

frågeställningarna. Dessa kategorier har använts som rubriker i följande resultatsdel och har 
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varit utgångspunkter för analysen. Vidare blev det tydligt hur vissa av dessa kategorier hör 

ihop med varandra och utifrå detta skapades rubriken “Subkategorier”. Därefter skapades 

rubriken “Konceptionell kategori” där den ena kategorin har koppling till det 

konfliktteoretiska perspektivet och den andra kategorin har koppling till begreppet 

medikalisering. Efter att ha analyserat resultatet tydliggjordes slutligen vad rubriken 

“Konsekvenser” skulle innehålla. 

Faktorer till kortvarig stress 

Samtliga av de tillfrågade upplevde stress i någon form men den vanligaste formen av stress 

hos de var kortvarig stress som de upplevde under korta intensiva perioder. De elever som 

uttryckt sig endast uppleva den här typen av stress har angett att de under resterande tid inte 

känner sig stressade.  

 

Intervjuare:[...] känner du att du hinner med skolan? 

Elev C: Ibland gör jag det, för någon vecka sedan kände jag en stress över att det var 

mycket. Det var läxor och sen en dansföreställning och nationella på det. Då blev det lite 

mycket men det kan gå i vågor ibland är det inget alls. 

Intervjuare: Något annat som gör dig stressad? 

Elev D: Nej jag är inte jättestressad jag tycker att min vardag är en bra blandning av skola 

och fritidsintresse och det mest är kul. Det är bara någon vecka då och då som kan vara 

stressig. 

 
Vid intervjuerna nämnde flertalet elever stressfaktorer som låg utanför deras kontroll, men 

som i stor utsträckning var kopplade till skolan. Några exempel på denna typ av faktorer var 

nationella prov, när lärarna lägger examinationerna på samma gång snarare än sprider ut dem 

eller när klassrumsmiljön inte är tillfredsställande.  

 

Intervjuare: och i vilka situationer blir du stressad? 

Elev F: Alltså, jag blir stressad när jag inte har planerat eller när det kommer något 

oförutsett från skolan typ. Igår fick vi reda på att vi har prov idag. Eller när proven inte är 

utspridda. Alltså jag blev inte riktigt stressad, men hjärnan började ändå arbeta lite. Börjar 

tänka “aa men vad behöver jag göra när jag kommer hem då” och så. 

 

 
18 



 

De tillfrågade som upplevde kortvarig stress nämnde även sitt eget ansvar i relation till 

stressen. Faktorer som de själva skulle kunna ansvara över var att skjuta upp saker, att 

övertänka situationer eller att boka in allt för många aktiviteter under en vecka. 

 

Intervjuare: Hur upplever du mängden läxor? 

Elev E: Jag tycker inte att skolan direkt ger oss för mycket läxor. Det blir ju såklart 

stressigt i 9:an med nationella prov och vanliga prov och inlämningar på det. Så det kan 

vara lite mycket ibland. Till nästa vecka t.ex. måste jag ha tre saker färdiga till på 

fredagen. Eftersom inte proven blir utspridda på olika datum. Men det är ju jag också 

eftersom jag inte sprider ut mitt plugg, så det är lite mitt fel också.  

 

Social oro var en återkommande faktor som inte hörde till skolarbete, men som kunde 

upplevas både i skolan och utanför skolmiljön. Med social oro syftade eleverna på att bli 

omtyckta och respekterade för deras person.  

 

Intervjuare: Kan du komma på något annat som gör dig stressad? 

Elev B: Ibland kan man övertänka saker kring kompis och kill relationer. Varför sa jag 

såhär, eller vad tänker den här nu. Blev den sårad nu. Saker hur man beter sig eller hur 

folk beter sig mot mig. Man vill göra rätt och ha kompisar. 

Faktorer till långvarig stress 

Likt de tillfrågade med kortvarig stress upplevde även de respondenter med långvarig stress 

detta under korta, intensiva perioder. Skillnaden mellan dessa grupper låg i att de med 

långvarig stress även upplevde en grundläggande stress under resterande tid, som inte var 

direkt kopplad till mycket skolarbete eller dylikt. De elever som vi valt att placera i kategorin 

långvarig stress har framställt sin upplevda stress som ständigt pågående med faktorer som 

bland annat rör identitet, prestationsångest, dyslexi, framtiden eller depression. 

Exempel från elev med identitets relaterade problem: 
 

Elev A: jag gillar skolmiljön. Men det har ju varit lite hit och dit, för att jag anses vara 

annorlunda med tanke på att jag är transexuell. Ehh och det har ju påverkat lite. Alltså det 

är något jag tänker på hela tiden. Så det påverkar för det mesta, bortsett från det så finns 

det inget jag oroar mig för i skolan eller så, nej. 
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Exempel från elev med diagnostiserad depression: 

 

Intervjuare: Känner du att den här svackan har påverkat skola? Hur är status nu? 

Elev C: Det påverkade väldigt mycket när det hände. Jag kände att jag missade en hel del, 

vilket gör att jag nu känner mig stressad över att jag inte har vissa förkunskaper som 

andra har. Det kan vara svårt att komma igång. Jag blir orolig över att jag aldrig ska 

komma ikapp och att jag pushar mig för hårt så jag mår dåligt igen. Jag blir stressad när 

jag tänker att jag kanske kommer må så dåligt igen. 

 
 Dessa perioder präglade av högre krav på prestationer i skolan ökar den redan befintliga 

stressen hos dessa individer. 

 

Elev D: Nej stress kan vara något bra. Det kan motivera. Men blir den långvarig och det 

blir för mycket då kan den vara skadlig och jobbig. Då mår man dåligt. Men det kan 

också driva än framåt. 

Strategier för att hantera stress 

Samtliga respondenter upplevde någon form av kortvarig stress och gällande den kortvariga 

stressen hade eleverna strategier för att hantera den. De av respondenterna som även 

upplevde långvarig stress hade dock inga konkreta strategier för att hantera just den typen av 

stress. Den vanligaste strategin för att hantera perioder av kortvarig stress bland alla svaren 

var att sortera och prioritera. Sortera vilka skoluppgifter som är viktiga och i vilken ordning 

de skall göras, eller välja att stå över en fritidsaktivitet en gång för att prioritera skolarbete 

istället är på exempel på detta. 

 

Elev B: Jag är väldigt organiserad av mig. Har vi prov så börjar jag i tid, jag har scheman 

och kalender där jag skriver upp allt vi har och när jag skall göra det. 

 
Många av eleverna har nämnt att de under intensiva perioder vill skärma av sig och vara ifred 

för att kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt. Vissa behöver vara avskärmade för att 

kunna sortera/prioritera sitt skolarbete rent konkret medan vissa behöver sortera sina tankar 

och känslor.  
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Elev F: Eller så tar man ett djupt andetag och tänker över situationen och försöker göra 

det bästa av det. Jag är den som försöker ta ett steg tillbaka, se med en större blick, och 

sen sortera vad jag behöver göra. Om vi säger att jag har 4 skolarbeten, då tar jag det som 

är viktigast och det som är närmst, sen prioriterar jag. 

 

Intervjuare: Har du något sätt att hantera din stress på? 

Elev C: Jag brukar sätta mig ner och stänga av allt för att försöka prioritera vad som är 

viktigt och vad jag måste göra. Jag behöver vara själv. 

 

Flertalet har nämnt att fritidsaktiviteterna fungerar som en strategi för att hantera stressen. 

Denna strategi är en konkret metod för eleverna att tänka på något annat vilket många elever 

också har nämnt som viktigt för att kunna hantera stressen under intensiva perioder. Någon 

spelar gitarr och andra går till gymmet för att tänka på annat och hitta ett lugn. 

 

Intervjuare: Finns det någon prestation i det här med gymmet? 

Elev B: I början handlade det bara om att se bra ut det är det lite fortfarande men det har 

blivit mer ett ställe att ta det lugnt på. En frizon. Dansen har jag hållit på med länge och 

dansen är bara för glädjen. 

 

Elev D: [...]Man kan ge varandra tips och exempel tex när jag är stressad går jag iväg till 

mina träningar det brukar hjälpa. Där är en frizon. Sporten har alltid varit viktig. 

 

Att samtala med kompisar eller vuxna både i hemmet och på skolan har några elever nämnt 

som strategier i förebyggande syfte. Exempelvis pratar några med sina kompisar om hur de 

upplever sin stress och om kompisgänget kanske kan hjälpas åt med skolarbetet. Andra tar 

hjälp hemifrån när de upplever saker stressande som inte nödvändigtvis måste vara kopplat 

till skolan, som exempelvis identitetsfrågor eller frågor kring social oro. Vissa samtalar även 

med lärarna om de upplever stress kopplat till exempelvis för många prov eller oklara 

instruktioner.  
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Förebygga stress 
De elever som upplever långvarig stress visade inga tydliga strategier för att förebygga den. 

Inte heller kunde några strategier för att förebygga de bakomliggande faktorerna till den 

upplevda långvariga stressen identifieras. Faktorerna till denna typ av stress ligger oftas 

utanför elevernas kontroll. Samtliga elever påvisade däremot strategier för att förebygga sin 

kortvariga stress. Återkommande tema handlar om att ta eget ansvar, som att planera och ha 

kontroll över sitt skolarbete under veckan eller stanna kvar i skolan för att studera när man 

vet att man inte får något gjort hemma. 

 

Intervjuare: Hur gör du för att förebygga att stress uppkommer? 

Elev F: Det är att försöka ha koll på läget och att planera. Man kan ju fråga läraren om 

vilka datum vi kommer ha proven på. Eller enkla saker som att kolla unikum och planera 

i förtid.  

 
Intervjuare: du sa att du gärna stannar kvar i skolan för att du inte får så mycket gjort 

hemma. Hur kommer detta sig? 

Elev E: det finns många andra saker att göra hemma. Saker som är roligare än att plugga. 

Så jag distraherar mig själv och det slutar med att jag inte gör någonting över huvud taget. 

Då är det bättre att stanna kvar ett tag i skolan. 

 

Fritidsaktiviteter förekommer även som en strategi för att förebygga stress. En av de 

tillfrågade gav ett tydligt exempel på det.  

 

Elev C: Jag försöker fokusera på det som verkligen är viktigt men samtidigt försöka ha kul. 

Att blanda annars orkar jag inte med. 

Hur stress utspelar sig 
Respondenterna hade klara tankar kring hur stress utspelade sig för dem. Symptomen av 

stress kan delas upp i två kategorier: fysiska och psykiska besvär. Fysiska besvär kan visa sig 

som att pulsen går upp och man blir skakig under utsatta situationer eller att de blir trötta om 

man varit stressad under en längre period. De har även beskrivit att de känner det som att de 
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får ett hål i bröstet. Psykiska besvär visar sig mer som panik, ångest, osäkerhet eller att de 

tänker negativa tankar kring sig själv eller sina prestationer.  

 

Elev B: Ibland kan det vara att man får lite ångest. Antingen tvingar jag mig till att ta tag i 

det eller så lägger jag mig ner i sängen och bara andas och börjar gråta. Det blir så mycket 

så man inte vet vad man skall börja med. 

 

Flertalet elever har nämnt både fysiska och psykiska besvär i kombination med varandra. 

Vissa har även nämnt psykiska besvär som utmynnar i fysiska handlingar som att gråta, få 

förändrad andning eller bli tystlåten.  

 

Elev F: Jag blir tystlåten, och säger inte så mycket, utan jag tänker mest och fokuserar på 

det. 

Positiva tankar kring stress 

En del av eleverna med kortvarig stress har även reflekterat kring begreppet stress utifrån ett 

positivt perspektiv. Dessa elever kopplade samman stress med motivation och menade att 

stress kan göra dem mer motiverade till att prestera både i skolan och på sina 

fritidsaktiviteter. Genom att i perioder eller inför olika situationer uppleva stress menar några 

av de svarande att man utvecklas som människa och kan växa. 

 

Elev F: Ja, men jag tycker att, när man känner sig stressad så är det 
tillfälle att se hur man själv frodas under press. 

Analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, samt det 

konfliktteoretiska perspektivet och i ljuset av begreppet och fenomenet medikalisering. Då 

det konfliktteoretiska perspektivet enligt Lindqvist et al. (2007) innebär att sjukdomar orsakas 

av olika sociala förhållanden behövs ett förtydligande av i vilka avseenden stress blir ett 

sjukdomstillstånd. Därför utgår vi från Assadi och Skansén (2000) som menar att det finns 

positiv stress som kan förbättra prestationen. De elever som i intervjuerna uttrycker sig ha 
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kortvarig stress anger intensiva perioder av skolarbete som den främsta stressfaktorn. Då 

samtliga respondenter i denna studie uppger att de inte har några läxor kan det antas att denna 

kortvariga stress inte uppstår med alltför täta mellanrum, och kan därmed till och med ha en 

positiv effekt på dem, enligt Assadi och Skansén (2000). Praktiskt taget samtliga elever som 

uttrycker kortvarig stress i intervjuerna kan även formulerar den som i vissa fall någonting 

motiverande eller utvecklande, medan ingen av de med långvarig stress uppger den som 

något positivt. Därmed går de positiva effekter av kortvarig stress som Assadi och Skansén 

(2000) nämner att se även i vår studie. 

Wickström och Lindholm (2019) lägger i sin kritik mot Folkhälsomyndighetens rapporter 

stor vikt vid att det uppstår en stor problematik om man inte skiljer på mer djupgående besvär 

och på besvär av vardaglig karaktär som varar under kortare perioder. Även rapporten av 

Hälsoutskottet (2010) pekar på att denna sammanslagning av olika stressformer är 

problematisk speciellt när elever med redan diagnostiserade psykiska besvär kontra elever 

som självskattar sitt eget mående klumpas ihop till en grupp som ska representera ungdomars 

mående. Med denna kritik i åtanke har resultatet som redogjorts i föreliggande examensarbete 

till skillnad från befintlig forskning om ungas (o)hälsa påvisat att det finns stora skillnader 

mellan de individer som upplever olika typer av stress. I denna studie har dessutom de olika 

upplevelserna av stress inte klumpats samman utan redogjorts och analyserats som två 

separata grupper med olika behov. Studien har inte heller använt fysiska eller psykiska 

stressymptom som exempelvis om, och i så fall hur ofta de har ont i huvudet, som en 

måttstock för att se hur stressade eleverna är, utan som ett sätt för eleverna att definiera 

begreppet. Att eleverna själva ska få definiera stress och beskriva den utifrån sitt perspektiv 

är något som Lindfors och Hellstadius (2014) menar är viktigt, då stress är olika för olika 

individer. Detta har varit en viktig utgångspunkt i denna studie.  

Skolans inverkan på stress 

I enlighet med vad tidigare forskning har visat så kan vi i vår studie konstatera att samtliga 

elever upplever någon form av stress. Omfattningen av den upplevda stressen hos eleverna i 

vår studie varierar emellertid. Majoriteten av de tillfrågade upplever kortvarig stress under 

intensiva perioder medan några upplever en grundläggande stress som i vissa fall förstärks 

under exempelvis intensiva perioder. Som vi inledningsvis nämnt i föreliggande 
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examensarbete så finns det en föreställning i dag om att ungdomars psykiska ohälsa i hög 

utsträckning går att härleda till skolan och skolstress. Visserligen kan vår studie påvisa 

liknande resultat hos de elever med kortvarig stress. De elever som nämnde denna typ av 

stress och som i övrigt sa sig må bra nämnde intensiva perioder i skolan som den största 

faktorn till stress. Den kortvariga stressen orsakar enligt Assadi och Skansén (2000) 

emellertid inte psykisk ohälsa, utan kan snarare ha en positiv funktion. Intensiva perioder kan 

enligt respondenterna innefatta nationella prov, eller ökad mängd hemarbete/läxor samt när 

lärare lägger många examinationer samtidigt. Det är i enlighet med rapporten som Statens 

offentliga utredning (2006:77) gjort samt den forskning som Lindfors och Hellstadius (2014) 

lagt fram som konstaterar att den största faktorn till stress bland unga är skolan och 

skolarbete. Eleverna i vår studie var dock tydliga med att de för tillfället inte anser sig 

tilldelas en stor mängd läxor. Halvardsson (2019) hävdar som tidigare nämnts att om läxor 

avskaffas kommer även psykisk ohälsa hos unga minska, men vår undersökning pekar på att 

problemet är mer komplext. De elever i vår studie som har någon form av skadlig stress 

utifrån den definition av stressens funktioner som bland annat Assadi och Skansén (2000) 

ger, påvisar inga kopplingar mellan upplevd stress och mycket skolarbete. Statens offentliga 

utredning (2006:77) påvisar att läxor och skolarbetet stressar eleverna i så stor utsträckning 

att de inte har tid att umgås med vänner eller gå på sina fritidsaktiviteter. Detta går dock inte 

att bekräfta i vår studie då samtliga av respondenterna har en eller flera fritidsaktiviteter i 

veckan samt upplever sig ha tid med sociala relationer. Vissa elever väljer frivilligt att avstå 

en fritidsaktivitet någon gång då och då för att inte behöva stressa över skolarbetet, men det 

skedde vid undantagsfall och i ett förebyggande syfte. 

Samhällets inverkan på stress  

Banks och Smyths (2015) menar att elever kan känna höga nivåer av kronisk stress kopplat 

till akademiska prestationer något som vi till viss del kan konstatera i vårt arbete. Några av de 

tillfrågade eleverna upplever djupgående och mer långvarig stress, men orsaken är inte främst 

skolrelaterad utan grundar sig i djupare psykiska besvär som identitetskris, depression, 

inlärningssvårigheter eller till viss del även ångest som i detta fallet visar sig som 

prestationsångest. Detta kan förklaras utifrån det konfliktteoretiska perspektivet Lindqvist et 

al. (2007). I de fall där det handlar om identitetskris uppstår oron av social acceptans utifrån 
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vilka normer som styr i samhället. Det kan i detta fall antas att svårigheter med att bemästra 

samhällets sociala krav uppstår eftersom kraven inte är anpassade till individen. Det 

konfliktteoretiska perspektivet förklarar just brist på social integration, socialt stöd och socialt 

nätverk som en bidragande faktor till skadlig stress. När det kommer till en av teorins 

grundfrågor gällande huruvida stressen orsakas av samhällets höga krav eller individens egna 

förmåga att bemästra dem är det svårt att se ett tydligt svar utifrån vårt resultat. Genom att ta 

utgångspunkt i de respondenter med långvarig stress går det emellertid att reflektera kring 

frågan. Vidare kan prestationssamhället som Statens offentliga utredning (2016:77) nämner 

som en bidragande faktor till stress hos unga eventuellt kopplas till den upplevda 

prestationsångest hos en del respondenter. Det är dock otydligt om prestationsångesten inte 

hade varit lika omfattande utan samhällets krav på att ständigt prestera, eller om den grundar 

sig i individens egna krav på att prestera. Samma problematik gäller de med olika typer av 

inlärningssvårigheter. Å ena sidan är det svårt för dem att bemästra samhällets krav, å andra 

sidan går det eventuellt att hävda att samhällets krav inte är anpassade efter dessa elevers 

förutsättningar. Inlärningssvårigheterna och prestationsångesten som vissa av denna studies 

respondenter upplever skapar en oro för bristande förmåga att prestera. Även detta går i linje 

med det konfliktteoretiska perspektivet, då det uttrycker att det är viktigt för individer att 

prestera och utvecklas i sitt arbete för att undvika skadlig stress. När den grundläggande 

stressen som dessa elever känner över faktorer bortom skolan och deras kontroll kombineras 

med ökad mängd skolarbete upplever de ett stort stresspåslag. Skolan är den utlösande 

stressfaktorn men inte den bakomliggande orsaken till ohälsan. I det resultat som detta 

examensarbete har påvisat så finns stora skillnader som är viktiga att hålla separerade mellan 

de elever med kortvarig och långvarig stress.  

 

En orsak till stress som både elever med kortvarig stress och de med långvarig stress nämnde 

är framtiden. Vad i framtiden som är stressande för eleverna varierar mellan kommande 

gymnasieansökningar och oro inför arbetslivet. Individen som upplever identitetsproblem var 

däremot mer orolig inför framtiden i form av social acceptans och familj. Framtiden är något 

som i Statens offentliga utredning (2006:77) lyfts fram som en stressfaktor bland unga och 

som dessutom får allt större fokus, då unga blir mer medvetna om vad som krävs i dagens 

samhälle. I utredningen diskuteras som tidigare nämnt att prestationssamhället som vi lever i 

idag är en bidragande faktor till att eleverna känner stress och ångest. Enligt Lindfors och 
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Hellstadius (2014) är just elevernas egna krav och förväntningar på sig själva och deras 

prestationer en stor stressfaktor och orsak till ångest, vilket vi kan observera bland våra 

respondenter oavsett om de har prestationsångest eller inte. Även Svenssons (1993) 

konkretisering av det konfliktteoretiska perspektivet pekar på prestationssamhället som orsak 

till stress och ohälsa. De individer som i denna undersökning kunde identifieras med 

prestationsångest upplever detta både i skolan och på sin fritid. Båda är medvetna om sitt 

behov av kontroll och av att vilja vara bäst oavsett om det gäller skolan eller på fritiden. 

Dessa beteenden menar Svensson (1993) ofta uppkommer hos perfektionister och 

konkurrensinriktade, vilket orsakar en ohälsosam livsstil. Detta går i linje med vad eleverna 

med prestationsångest beskriver. 

 

Media och reklam är faktorer utanför skolan som Statens offentliga utredning (2006:77) 

menar är stressfaktorer som nämns till störst del av flickor. Samtliga elever i vår studie 

hävdar att detta inte är något som påverkar dem. Flickorna visar dock att de är medvetna om 

medier och reklamens påverkan på andra i deras omgivning, men menar att de själva har 

hittat strategier för hur de skall hantera medier och inte bli påverkade av dem.  

Strategier för att hantera och förebygga stress 

Elever med kortvariga bekymmer har insikt kring sin egen roll i relation till att förebygga och 

hantera den upplevda stressen. Den vanligaste strategin bland de tillfrågade för att både 

hantera och förebygga stress är att planera och prioritera, något som Statens offentliga 

utredning (2006:77) samt Leonard et al. (2015) också poängterar. Rent konkret handlar det 

om att ta eget ansvar och planera sin tid för att undvika stress. Det kan också innebära att 

prioritera exempelvis vilket skolarbete som är viktigast att börja med eller om de ska utebli 

från en träning för att hinna med skolarbetet. Majoriteten av eleverna är väl medvetna om 

dels sina brister när det kommer till eget ansvar som att skjuta upp saker, men också hur de 

ska göra för att bli bättre, som att införskaffa en kalender eller strukturera upp sina veckor 

mer. Här ser vi en skillnad mellan hantering av kortvarig och långvarig stress, då de med 

långvarig stress i viss mån påvisar att det är faktorer utanför skolan som utgör deras stress 

och att skolan endast agerar som ytterligare en stressfaktor i vissa perioder. I vår studie kunde 

vi dessutom tyda att elever med kortvarig stress har fler konkreta sätt att hantera sin stress än 

 
27 



 

de med långvarig. Utifrån det konfliktteoretiska perspektivet, som Lindqvist et al. (2007) 

beskriver, går det att reflektera kring huruvida elever med djupgående besvär inte har verktyg 

för att hantera sin stress, då deras problem ligger bortom det individuella planet. Faktorerna 

till deras stress ligger på samhällsnivå och kräver en förändring i samhällets strukturer. Enligt 

den mediala debatten är det skolans uppgift att hantera den stress hos eleverna som orsakas 

av skolan. Resultatet från denna studie pekar emellertid på att stressen orsakad av skolan, 

som vi definierat som kortvarig, är den stressen eleverna uttrycker sig ha mest insikt i och 

strategier för att själva hantera.  

 

Leonard et al. (2015) menar att fritidsaktiviteter i viss mån kan bidra till stressen hos 

ungdomar något som våra respondenter inte visade några tecken på. Däremot uttryckte 

eleverna att de använder sina aktiviteter utanför skolan som en stresshanterare. Det vill säga 

att de utför sina aktiviteter som ett sätt att komma bort från skolan och den upplevda stressen 

där, vilket går i linje med vad Leonard et al. (2015) vidare nämner. 

Stress i relation till begreppet psykisk ohälsa  

En slags medikalisering (Lindqvist et al. 2007) har skett med begreppet stress, som om det 

har en given koppling till psykisk ohälsa. Den kortvariga stress respondenterna har förklarat 

verkar vara baserad i vardagliga problem eller situationer kopplat till framför allt skola och 

sociala relationer, och denna variant uttrycker eleverna sig kunna hantera mer eller mindre 

själva. Då dessa elever uttrycker att de upplever stress ibland framställs de i många studier 

lida av psykisk ohälsa vilket denna studie motsäger. Vi ser här snarare ett behov av att 

avmedikalisera ungdomars upplevelser av stress eftersom den kortvariga stress som främst är 

kopplad till skolan, enligt denna studie, inte bör beskrivas i termer av psykisk ohälsa. 

Medikaliseringen kan resultera i att ungdomars stress görs till en fråga om psykisk ohälsa 

med bas i skola och skolstress. Det kan få som konsekvens att samhällets normer och 

strukturer som bidrar till den djupgående stressen, som i den här uppsatsen exemplifieras 

genom bland annat respondenten som uttrycker identitetskris respektive 

inlärningssvårigheter, osynliggörs. I detta fall kan medikaliseringen anses oerhört 

problematisk och något som hämmar att rätt insatser sätts in.  
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Slutsatser 
I detta avsnitt dras slutsatser utifrån analysen för att avslutningsvis besvara frågeställningarna 

“upplever ungdomar I årskurs 9 stress och om de gör det – vilka faktorer anses bidra till 

dessa upplevelser?” samt “hur definierar eleverna i årskurs 9 stress?”. 

 

Samtliga elever uttrycker sig uppleva någon form av stress. I denna studie har skillnader 

mellan kortvarig och långvarig stress kunnat identifieras. De största skillnaderna som har 

uppmärksammats är orsakerna till stressen samt förutsättningarna att kunna hantera stressen. 

De elever som uppger att de generellt mår bra men upplever stress under kortare perioder har 

vi i detta arbete kategoriserat som individer med kortvarig stress. Dessa individer beskriver 

uteslutande skolan som orsak till stress. De flesta av dessa elever beskriver att den värsta 

stressen uppkommer i perioder präglade av intensivt skolarbete med antingen mycket 

inlämningar eller prov. I motsats till vad media porträtterar hävdar respondenterna i denna 

studie dock att mängden läxor inte är ett problem. Något som eleverna däremot nämner som 

stressfaktor inom skolan är framtiden i form av slutbetyg och vidare studier. Värt att 

poängtera är att samtliga respondenter i denna grupp har förmåga att hantera och förebygga 

stressen. Tar skolan sitt ansvar genom att sprida ut prov och inlämningar, samt samtala kring 

stress och hur det kan hanteras kommer dessa elevers upplevda stress troligen inte leda till 

sjukdomstillstånd. Den andra gruppen av elever nämner också skolarbete som en stressorsak, 

men inte i samma utsträckning och inte heller som den primära faktorn till deras upplevda 

stress. Den långvariga stressen hos dessa elever, som eventuellt kan bli skadlig, orsakas av 

faktorer utanför skolan. Det kan vara faktorer som exempelvis identitetskris, 

prestationsångest eller inlärningssvårigheter. Denna grupp påvisar inga tydliga strategier för 

att varken hantera eller förebygga den långvariga stressen. Till skillnad från gruppen med 

kortvarig stress ligger orsakerna för den långvariga stressen på en samhällelig nivå. Det kan 

förklara deras brist på verktyg för att hantera och förebygga stress. Kanske är det så att för att 

kunna motverka långvarig stress behöver samhälleliga normer och medikaliseringen av 

vardagliga förhållanden och problem att utmanas. 

 

Eleverna i denna studie har ingen entydig eller konkret definition av begreppet stress. Det 

finns mer eller mindre lika många definitioner av begreppet som det finns respondenter i 
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denna studie. Bland respondenterna kan vi dock urskilja några liknande begrepp som är 

återkommande när de skall beskriva stress. De beskrivningar av stress som oftast nämns hos 

eleverna kopplas samman med fysiska eller psykiska symptom. Exempel på detta kan vara 

hög puls, trötthet, handlingsförlamning, nedstämdhet, mörka tankar eller en känsla av ett hål i 

bröstet. De elever med kortvarig stress beskriver även stress ur ett positivt perspektiv. Dessa 

elever sätter stress i relation till positiv press och motivation något vi inte kan påvisa i samma 

utsträckning hos gruppen med långvarig stress. Utifrån detta resultat ser vi en problematik i 

att samtala kring och försöka åtgärda stress som om det vore ett tillstånd som utspelar sig 

identiskt hos alla. Vi är inte ensamma om att konstatera att det finns problematik kring studier 

gällande barn och ungas (o)hälsa. Föreliggande examensarbete visar på att det finns ett behov 

av att skilja på elever med vardaglig och troligen ofarlig stress och elever med långvarig och 

eventuellt skadlig stress. I den mediala debatten där arbetet tog sin ansats klumpas ofta dessa 

två grupper av elever ihop och skapar då intrycket av att allt fler elever mår psykiskt dåligt 

orsakat av skolan. Att försöka åtgärda dessa olika gruppers besvär på samma sätt riskerar leda 

till att lösningar på den kortvariga stressen sätts in medan de med långvarig stress som 

faktiskt lider av ohälsa inte får den hjälp de behöver.  

Didaktisk implikation  
I detta avsnitt kommer studiens resultat anknytas till skolans styrdokument och därmed 
besvara arbetets tredje frågeställning “Vilket ansvar har skolan när det gäller att både skapa 
och förebygga den eventuella stress eleverna upplever?”. 
 

Många människor, unga som vuxna, upplever i perioder och i olika utsträckningar någon 

form av stress. Ohälsa till följd av stress är ett samhälleligt problem som bör beröras samt 

belysas redan i skolåldern. I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att individers välmående och utveckling ska värnas om och främjas. 

Vidare går det att läsa att skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande 

värden som skall förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan skall dessutom 

bygga på respekt och motverka kränkande behandling av alla slag (Skolverket 2019). 

Resultatet i föreliggande examensarbete har dock visat att respondenterna önskar mer samtal 

kring stress och dess olika former. De upplever att skolan inte samtalar kring stress och dess 

vida definition på ett tillfredsställande sätt. Detta bör skolan förbättra för att leva upp till den 
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värdegrund som skolväsendet skall bygga på. I Kursplan - Samhällskunskap i grundskolan 

för årskurs 7-9 går det att läsa i det centrala innehållet att eleverna skall arbeta och få kunskap 

kring ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel 

av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning (Skolverket 2019). Inom detta 

område bör stress kunna vävas in, då det är en central del i ungdomars välmående och livsstil, 

samt som föreliggande examensarbete kan påvisa hänger skadlig långvarig stress hos 

ungdomarna till viss del samman med identitet och livsstil. Skolan skulle i detta avseende 

kunna bidra och ta på sig en del av ansvaret för att minska långvarig stress. Skolan kan dock 

inte ses som ensam ansvarig för att förebygga långvarig stress hos ungdomar, men vad de kan 

göra är exempelvis att samhällslärare samtalar kring rådande normer, varför de finns, vad de 

bygger på och hur vi kan förändra dem. Genom att öppna upp samtalet om dels stress, men 

också livsstilar eller identiteter som avviker från rådande normen, kan skolan ta sitt ansvar 

som en viktig social plattform hos unga. Detta ligger trots allt inom ramen för skolans 

värdegrund samt samhällsundervisningen enligt Skolverket (2019). Önskvärt är att dessa 

samtal i långa loppet kan leda till att unga är med och förändrar de rådande 

samhällsnormerna. På så sätt är förhoppningen att samhället förändras till det bättre för 

individer vars skadliga stress grundar sig i begränsande normer.  

 

Eleverna som i detta examensarbete upplevde kortvarig stress kopplade den i hög 

utsträckning till intensiva perioder av skolarbeten. Skolan kan även här ta på sig en del av 

ansvaret för att minska elevernas upplevda stress. Samtal kring att kortvarig stress är något 

normalt och vardagligt önskas även av de elever med kortvarig stress som föreliggande 

examensarbete baseras på. Till skillnad från individer med långvarig stress så kan skolan ge 

elever med kortvarig stress enkla och konkreta verktyg för att kunna hantera den. Resultatet i 

föreliggande examensarbete har dock påvisat att många elever har god insikt och skapat egna 

verktyg som är anpassade efter deras egna behov för att hantera kortvarig stress. Vad skolan 

och specifikt lärare kan göra är exempelvis att vara uppmärksamma på att inte planera in för 

många examinationer eller läxor under samma vecka, då elever upplever detta som 

stressande. Skolverket (2019) påvisar att alla elever skall få möjligheten att utifrån sina egna 

förutsättningar utvecklas och lära. Genom att skolan ger eleverna förslag på olika alternativa 

verktyg för hur de exempelvis skall planera sitt skolarbete på bästa vis, hur de med 
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inlärningssvårighet kan få tillfredsställande hjälpmedel eller hur de kan hantera stress, så ges 

fler elever chansen att utvecklas och lära sig på bästa sätt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund och syfte med examensarbetet 

-Syftet med studien 

-Genomgång av etiska aspekter (gäller både medverkan, genomförande av intervjun och 
presentation av resultat – detta har ni berört även vid rekryteringen av intervjupersonerna) 

Bakgrundsinformation 

-Nuvarande familjesituation 

-Eventuella fritidsintressen, umgänge mm 

-Uppskattad tid som läggs på studier per vecka 

-Uppskattad tid som läggs på aktiviteter utanför skolan 

Vardagen i skolan och på fritiden 

-Beskriv hur en ”vanlig” dag/vecka ser ut för dig (både skola och fritid) 

-Hur upplever du mängden läxor ni har? 

-Hur upplever du skolmiljön/klassmiljön? (arbets- och studiero, värderingar, normer, kultur, 
socialt samspel, sociala medier mm) 

-Når du de resultat du önskar? Varför/varför inte tror du? 

-Beskriv eventuella fritidsaktiviteter – hur ofta, vilka, vad du anser att de bidrar till mm. 

-Hur upplever du balansen mellan skola/läxor och fritidsaktiviteter? 

Upplevelser av stress i vardagen 

-I vilka situationer i vardagen upplever du dig eventuellt stressad? 

-Hur yttrar sig stress för dig? (fysiskt och/eller mentalt) 
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-Beskriv hur du vanligtvis upplever stress (långvarig, kortvarig, övergående mm) 

-Hur hanterar du stress (på lång sikt respektive på kort sikt)? 

-Hur gör du för att förhindra stress? 

-Hur skulle andra i din omgivning (lärare, familj, vänner etc) eventuellt kunna påverka om du 
känner dig stressad eller inte? 
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