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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att med kvalitativ metod undersöka hur skolfaktorer påverkar till 

upplevelsen av stress hos stressade kvinnliga gymnasieelever samt hur dessa elever 

återhämtar sig från stressfyllda situationer. Åtta intervjuer analyserades med hermeneutisk 

ansats. Tolkningen av intervjuerna visar att det inte är enskilda skolfaktorer som stressar 

denna grupp av kvinnliga gymnasieelever, utan att det framförallt är brist i elevernas 

prioritering och strukturering av skolarbete som leder till stressfyllda situationer. Dessutom 

visar studien att denna grupp av elever sover fem – sex timmar per natt, vilket kan vara en 

bidragande orsak till svårigheter för eleverna att bemästra stressfyllda situationer. Eleverna i 

denna grupp buffrar stress och återhämtar sig genom att umgås med familj, vänner och 

husdjur.  

 

Nyckelord: kvinnliga gymnasieelever, skolfaktorer, stress 
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 Analysis of school factors affect to the experience of stress in stressed female high school 

students
2
 

                              Marie Billing and Anna-Carin Svensson 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine, through a qualitative approach, how school factors 

contributes to the feeling of stress that stressed female high school students experience and 

how these students recover from stressful situations. Eight interviews were analyzed with 

hermeneutic approach. The interpretation of these interviews shows that it’s not individual 

school factors that stress this group of female high school students, it’s a lack of students' 

priorities and structuring of school work that lead to stressful situations. The study also shows 

that this group of students sleeps five to six hours each night, which may be a contributing 

factor to the difficulties for students to cope with stressful situations. The students in this 

group is spending time with family, friends and pets to buffer and recover from stress. 

 

Keywords: female high school students, school factors, stress  
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1. Inledning 

Ett återkommande tema i svensk media har under flera års tid varit att svenska skolelever är 

stressade. Till exempel skrev Ekdal (2008) i nätupplagan av Dagens Nyheter att svenska 11-

åringar knappt känner någon stress alls, medan 15-åringarna känner sig mer stressade än 

jämnåriga i andra länder. Anledningen till detta, enligt skribenten av artikeln, är att eleverna 

på högstadiet får betyg: ”Kraven slår till över en natt och de hänger ihop med betygen. Allt 

talar för att de borde introduceras tidigare, för att mildra chocken på högstadiet.” (Ekdal, 

2008). Vi, författarna till denna studie som är blivande lärare, tror inte att förklaringen är så 

enkel. Att elever känner sig stressade på grund av faktorer i skolans verksamhet och stressen 

ökar med stigande ålder bekräftas av Skolverkets (2010) rapport Attityder till skolan 2009 (s. 

47). Mer än en tredjedel av gymnasieeleverna uppgav att de ofta eller alltid känner sig 

stressade i skolan, och för flera var läxor och betyg orsak till detta (Skolverket, 2010, s. 47). 

Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen på Lärarprogrammet hört elever säga att 

de är stressade av bland annat läxor, men fått intryck av att upplevelsen av skolrelaterad stress 

är mer komplex.  

I Läroplanen för frivilliga skolformer (Lpf 94) betonas att skolan och utbildningen ska ge 

en ”harmonisk och allsidig utveckling” och att skolan ska ”uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 5–7). Skolan har alltså en skyldighet att 

värna om elevernas utveckling och välbefinnande. Stress i skolan kan vara en faktor som 

bidrar negativt till detta.  

Långvarig stress kan ge flera psykiska och fysiska besvär: ”exempelvis försämrad 

prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, minnes-störningar, sömnproblem, 

domningar och diffusa muskelsmärtor. Så småningom kan symtomen leda till depression, 

posttraumatiska stressyndrom och utmattningssyndrom samt även till kroniska smärttillstånd, 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes” (Socialstyrelsen, 2009, s. 181).  Stress kan till och med 

skada delar av hjärnan som är nära förknippat med minne och inlärning (Hansen, 2000, s. 

195). Det är därför särskilt allvarligt när barn och unga människor upplever sig stressade.  Det 

är också av största vikt att skolans personal, och i synnerhet lärare, förstår vad som bidrar till 

elevernas stress, för att i största mån förebygga stress och skapa en gynnsammare utveckling 

för eleverna.  
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1.1. Definitioner 

Stress 

Det finns flera definitioner av stress. Historiskt sett har stress sannolikt haft betydelse för 

människans överlevnad, då pulsen höjs, musklerna spänns och individen blir beredd att slåss 

eller fly. ”Kroppens stressystem har utvecklats under helt andra förhållanden än de som råder 

i det moderna samhället och är anpassat till att framförallt möta plötsliga fysiska hot. I dag 

utsätts vi istället oftare för psykisk och psykosocial stress” (Socialstyrelsen, 2009, s. 182). 

Vardagligt talar man ofta om stress när man har mycket att göra, känner sig ansträngd eller 

inte hinner med, och menar kanske egentligen det som betecknar press. Ur ett psykologiskt 

perspektiv har man sett stress på tre olika sätt: som stimuli, som respons och som pågående 

interaktion mellan organismen och dennes omgivning (Passer & Smith, 2004, s. 465). 

Eftersom avsikten med den här studien är att analysera och tolka deltagarnas upplevelser av 

stress kopplat till faktorer i skolans verksamhet har vi valt att inta det sistnämnda perspektivet, 

det vill säga där man ser stress som ”en pågående transaktion mellan organismen och dennes 

omgivning” (vår översättning, Lazarus 1991, 1998 ref. i Passer & Smith, 2004, s. 465). 

Stressforskaren Perski (2002) sammanfattar det som ”ett tillstånd i vilken organismens balans 

mellan resurser och belastningar rubbas” (s. 37).  

 

Stressorer 

De faktorer eller stimuli som framkallar stress hos individen benämns som stressorer. Dessa 

upplevs olika från person till person och det är en subjektiv upplevelse om en faktor anses 

stressande då individen ofta utgår från erfarenheter och tolkningar av tidigare liknande 

situationer (Eriksen & Ursin, 2005, s. 47–48). Stressorer kan vara av olika karaktär (inre eller 

yttre, fysiska eller psykiska) och ha olika intensitet, men alla stressorer är någon typ av krav 

som ställs på individen och som kan riskera känslan av välmående, vilket kräver individen att 

anpassa sig på något sätt.  

Utifrån litteraturen och tidigare forskning har vi ringat in ett antal stressorer som är 

kopplade till skolans verksamhet: läxor, läxförhör och prov, betyg och prestation, krav och 

förväntningar, stora klasser och buller, avsaknad av medinflytande samt avsaknad av socialt 

stöd. 
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Återhämtning  

Återhämtning innebär att en individ får krafterna tillbaka. Konarski (1992) gör liknelser med 

balans i vårt liv med tallriksmodellen för kost, där olika näringsämnen behövs i olika stor 

mängd (ref. i Perski, 2002, s. 137). Vi behöver en del aktivt görande, en del sömn samt en del 

där vi kan ägna oss åt meditativa funderingar, för att må bra. Perski (2002) menar att det 

behövs mer tid för återhämtning än aktivitet och han föreslår ”två perioders återhämtning för 

varje period av aktivitet” (s. 139). För att motverkar stress är återhämtning emellan aktiviteter 

viktig för hälsan (Perski, 2002, s. 133–139). Detta kan kopplas till vikten av att ha 

fritidsintressen och förmåga att vila på ledig tid för eleverna. 

     Man kan inte diskutera återhämtning och utesluta sömn, enligt Perski (2002), eftersom 

sömnen är en viktig del i återhämtningen (s. 143–146). Speciellt viktig är vår djupsömn för att 

få kraften tillbaka efter en dags aktiviteter (Socialstyrelsen, 2009, s.183; Perski, 2002, s. 146). 

För att få den djupsömn och återhämtning en individ behöver bör individen sova cirka 8 

timmar per natt (Spiegel, Leproult & Van Cauter, 1999, s. 1435). En individ blir inte bara trött 

av för lite sömn utan hjärnans kunskapsminne påverkas negativt. Om en individ får för lite 

djupsömn störs minnesprocessen (Perski, 2002, s.146). 

 

1.2. Avgränsningar 

Anledningen till att det är unga kvinnor som deltar i studien beror på att tidigare forskning 

visat att det föreligger könsskillnader. Kvinnor upplever generellt mer stress än män och det 

är gruppen unga kvinnor som upplever mest stress (Skolverket, 2010, s. 47; Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2006, s. 15; Statens folkhälsoinstitut, 2009, s. 289). Haraldsson (2009) 

skriver dessutom i avhandlingen Buffra stress i riktning mot välbefinnande att upplevelsen av 

stress tenderar att öka hos unga kvinnor (s. 6).  
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2. Tidigare forskning 

Stress 

Det finns som tidigare nämnts flera definitioner av stress. Lazarus (1993) som är en av 

pionjärerna inom stressforskningen skriver att även om beskrivningarna av stress kan vara 

något olika så finns det fyra koncept som alltid förenar dem: 1) en inre eller yttre orsak, ofta 

kallat stressor; 2) en utvärdering (av sinnet eller ett fysiologiskt system) som skiljer mellan 

vad som är hotande eller skadligt från vad som är välgörande; 3) en hanteringsprocess 

(copingstrategi) som används av sinnet (eller kroppen) för att hantera stressiga krav; 4) ett 

komplext mönster av effekter på sinnet och kroppen, ofta refererat till som stressreaktion (s. 

4).  

Flera menar att viss kortvarig stress kan vara positiv, till exempel skriver Smith och Selye 

(1979) att ett visst mått av stress är nödvändig för överlevnad och välmående (s. 1954). ”I 

kortvariga situationer som dessutom kräver muskelaktivet är stressreaktioner som regel 

ändamålsenliga” (Levi, 2001, s. 14). Ellneby (1999) skriver att stress inte bara är en reaktion 

på något obehagligt, utan kan upplevas positiv om en individ har resurser att klara den ut-

maning individen ställs inför (s. 34). Lerjestad (2005) anser att all stress är negativ oavsett om 

den upplevs positiv eller negativ av individen själv (s. 17–18). Däremot har författarna till 

denna studie inte funnit någon forskning som hävdar att långvarig stress kan vara positiv. 

Stress är en reaktion på stressorer och när detta sker aktiverar nervsystemet olika delar av 

hjärnan att utsöndra olika stresshormoner (Smith & Selye, 1979, s. 1955). Dessa 

stresshormoner ställer in kroppens funktioner på ett högre tempo och det kan fungera en 

kortare tid, men efter ett tag säger kroppen ifrån. Att ständigt stressa ökar risken för fysiska 

symtom såsom hjärtinfarkt, stroke eller högt blodtryck. Om man utsätter hjärnan för 

stresshormoner under en längre tid kan följden bli att hjärnans nervceller dör och då kan 

individen få svårigheter att minnas samt drabbas av demenssjukdomar (Ellneby, 1999, s. 33). 

Forskning visar också att stress kan kopplas till depression, oro och olycka (Passer & Smith, 

2004, s. 469). De olika stresshormonerna påverkar andra kroppssystem vilka styr bland annat 

hjärtat och immunsystemet, vilket kan leda till hjärtattack, stroke och andra sjukdomar (Passer 

& Smith, 2004, s. 470). Ett av de stresshormoner som utsöndras är binjurebarkhormonet 

cortisol, som vid långvarig och extrem stress får neurotoxiska egenskaper och sätter igång en 

biokemisk reaktion som slutar med att hippocampusceller skadas (Hansen, 2000, s. 207; 

Leuner & Gould, 2010, s. 117). Hippocampus är ”grundbult i inlärnings- och minnessystem 
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som möjliggör inlagring av fakta och händelser” (Hansen, 2000, s. 195). Till och med 

mikroskopiskt små hippocampusskador kan ge upphov till svår minnesförlust (Hansen, 2000, 

s. 196). Stressforskaren Sapolsky (2003) menar att skador på hippocampus inte bara försvårar 

inlärningen, utan en individ glömmer också lättare det som redan är inlärt (s. 209). Det är 

alltså ytterst allvarligt för elevernas möjligheter till inlärning och hågkomst om de upplever 

långvarig, intensiv eller upprepad stress. 

 

I Ungdomar, Stress och psykisk ohälsa (SOU, 2006) konstateras att skolelever gör en 

åtskillnad mellan stress och press: ”Press är något kul och nödvändigt, ’en fartgivare’. Stress 

däremot är ensidigt negativt” (s. 16). ”Press är när en individ har mycket att göra, medan 

stress är synonymt med att ha mycket att göra på för lite tid” (SOU, 2006, s. 108). Ungdomar 

tycks således ha en bild av vad stress innebär och skiljer upplevelsen från andra pressande 

situationer.  

I Skolverkets (2010) undersökning deltog 1897 elever från årskurs 7–9 och 

gymnasieskolan (hur stor andel av dessa som var gymnasieelever framgår dock inte i 

rapporten) och 36 % av gymnasieeleverna uppgav att de alltid eller ofta upplevde sig 

stressade i skolan (s. 137; s. 47). Dessa siffror har varit relativt konstanta en längre tid: ”Med 

undantag för 2006 års undersökning är andelen elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan som 

alltid eller oftast känner sig stressade i skolan oförändrad sedan 2000” (Skolverket, 2010, s. 

47). De störst bidragande faktorerna till upplevelsen av stress i skolan är egna krav, läxor och 

betyg (Skolverket, 2010, s. 49). ”Skolan är den främsta, och i många fall den enda, 

stressframkallande faktorn för nära nog alla ungdomar” (SOU, 2006, s. 188). 

Barnombudsmannen (2004) skriver i sin rapport Barn och unga berättar om stress att nästan 

80 % av 400 elever upplevde att skolan orsakar stress (Barnombudsmannen [BO], s. 10–11). 

Skolverkets (2010) rapport visar att det finns tydliga könsskillnader: 50 % av de kvinnliga 

respektive 21 % av de manliga, gymnasieeleverna känner sig ofta eller alltid stressade i skolan 

(s. 47). Flickor/kvinnor upplever signifikant mer skolrelaterad stress än pojkar/män (Murberg 

& Bru, 2004, s. 317; Brougham, Zail, Mendoza & Miller, 2009, s. 85). Enligt Haraldsson 

(2009) ökar stressrelaterad ohälsa mest hos unga kvinnor (s. 6). Andra vetenskapliga studier 

visar att kvinnor befinner sig i stressande situationer oftare än män (Almeida & Kessler, 1998; 

McDonough & Walters, 2001; Wohlgemuth & Betz, 1991) och att kvinnor är mer utsatta för 

vardagsstress (Kessler & McLeod, 1984).  
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Stressorer 

Skolverkets (2010) rapport visar att det finns flera faktorer som bidrar till upplevelsen av 

stress i skolans verksamhet, men att det framförallt är läxor, betyg, och egna krav och 

förväntningar, som eleverna upplever som stressorer (s. 49). 

Tabell 1. Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som svarat på hur ofta de 

känner sig stressade av … (Skolverket, 2010, s. 49). 

 
Varje 
dag 

Minst en 
gång i 

veckan 

Minst en gång 
i månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig 

Läxor/hemuppgifter 12 38 20 17 13 

Prov 5 31 30 20 14 

Betyg 10 17 20 28 23 

För lite tid mellan lektionerna 8 14 5 21 51 

Egna krav och förväntningar när det gäller 
skolarbete/skolprestationer 

13 22 13 22 29 

Krav och förväntningar från föräldrar när det 
gäller skolarbete/skolprestationer 

5 10 12 23 48 

Fritidsaktiviteter/fritidsintressen 6 16 11 18 49 

 

Läxor 

Läxor är den näst störst bidragande faktorn till stress (Skolverket, 2010, s. 49). Många elever 

upplever att det är stressande med mycket läxor (SOU, 2006, s. 138; de Anda, Baroni, Boskin, 

Buchwald, Morgan, Ow, Siegel-Gold & Weiss, 2000, s. 451). I en undersökning bland första 

och andra års studenter på college svarade 53,7 % av 333 elever att de ofta eller väldigt ofta 

stressas av läxor (de Anda et al., 2000, s. 451). Enligt Hellsten (1997) anser 70 % av eleverna 

att lärare ger mycket läxor samt håller många läxförhör (s. 205). I BO:s (2004) undersökning 

svarade 50 % av flickorna att de kände sig stressade och anledningen var för mycket läxor (s. 

12).  

En del elever anser att de inte får det stöd de behöver under lektionstid och därför måste 

göra det som skulle göras på lektionen vid annat tillfälle, till exempel på fritiden (SOU, 2006, 

s. 139).  

 

Prov och läxförhör 

Prov och läxförhör innebär ofta studier utanför skoltid. SOU:s (2006) undersökning visar att 

eleverna upplever att det är för mycket prov och att proven kommer för tätt (s. 138–139). 
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Enligt de Anda och al. (2000) stressas 59,1 % av 333 elever ofta eller mycket ofta av 

provsituationer (s. 451). I Hellsten (1997) anser 70 % av eleverna att det är för många 

läxförhör (s. 205). Skolverkets rapport Attityder till skolan 2006 (2007) visar att kvinnliga 

gymnasieelever känner sig mer stressade inför prov än manliga elever, ca 40 % respektive ca 

20 % (s. 54).  

 

Betyg och prestation 

Betyg är, enligt Skolverket (2010), en källa till stress: 10 % av 1897 högstadie och 

gymnasieelever i undersökningen angav att de känner stress dagligen på grund av betyg och 

17 % minst en gång i veckan (s. 49). Enligt de Anda et al. (2000) stressas 58,5 % av 333 

elever av betyg (s. 451). Kvinnliga gymnasieelever skiljer sig från manliga gymnasieelever i 

upplevd stress på grund av betyg: 35 % av de kvinnliga respektive 15 % av de manliga 

(Skolverket, 2007, s. 54).  

Betyg är inte den enda faktorn i skolan som är kopplad till prestation. En elev kan också ha 

en generell oro över att inte prestera bra (s.k. prestationsångest) eller att eleven oroar sig över 

skolarbete som eleven inte har gjort. Murberg och Bru (2004) fann att stress på grund av oro 

om skolprestation var statistiskt signifikant kopplat till psykosomatiska symptom (s. 325). 

 

Krav och förväntningar 

Nära förknippat med prestation är krav. Nationalencyklopedin definierar krav på följande sätt: 

”oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något” 

(http://www.ne.se). I skolans verksamhet skulle det kunna vara ett krav i kunskap för att få 

betyget godkänt eller högre i en kurs. Krav och egna förväntningar är inre faktorer som kan 

vara en stressor. För höga förväntningar på sig själv i skolarbetet kan upplevas stressande (de 

Anda et al, 2000, s. 451).  Enligt Skolverkets (2010) rapport upplevde 13 % av 1897 

högstadie och gymnasieelever dagligen stress på grund av att de hade höga krav på sig själva 

(s. 49). Kvinnliga gymnasieelever upplever mer stress än manliga elever på grund av höga 

krav på sig själva, 45 % respektive 20 % (Skolverket, 2007, s. 53). I BO (2004) ställer 34 % 

av flickorna och 23 % av pojkarna höga krav på sig själva (s. 12).  

     Krav kan också vara yttre faktorer, så som krav och förväntningar från föräldrar. Man kan 

anta att de flesta föräldrar förväntar sig att deras barn ska prestera bra i skolan, skriver 

Murberg och Bru (2004), eftersom bra skolresultat öppnar för större möjligheter i livet och att 

misslyckas i skolan kan leda till familjekonflikter (s. 319). Skolverket (2010) skriver dock att 
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detta inte var en av de störst bidragande faktorerna till stress, även om 5 % av eleverna 

dagligen kände stress över föräldrarnas krav och förväntningar (s. 49). 

 

Arbetsro 

Buller är den subjektiva upplevelsen av oönskat ljud, enligt Währborg (2002, s. 52). Buller 

och höga ljud är kända stressorer (Währborg, 2002, s. 52; Währborg & Friberg, 2005, s. 123). 

Denna faktor kan kopplas till både stora klasser och stökiga klassrumssituationer, dåligt 

anpassade lokaler, samt avsaknad av lugn studiemiljö. 

Enligt SOU (2006) anser elever att på grund av att klasserna är stora används mycket tid 

till att sitta och vänta på hjälp från läraren, vilket i sin tur leder till att elever blir rastlösa, 

högljudda och får svårt att koncentrera sig (s. 139). Fyra av tio gymnasieelever anser att det 

inte finns arbetsro på lektionerna (SOU, 2006, s. 165).  Ungefär 15 % upplever att det på 

”nästan alla eller de flesta lektionerna är en störande hög ljudnivå samt att de känner sig 

störda av andra elever” (Skolverket, 2007, s. 14). I BO:s (2004) undersökning svarade 42 % 

av flickorna och 37 % av pojkarna att de saknar arbetsro (s. 12). 

 

Tidsbrist 

Med tidsbrist avses att man inte har tillräckligt med tid mellan olika händelser och aktiviteter. 

Tidsbrist är en stressor som kan kopplas till att eleverna anser sig ha för lite tid mellan 

lektionerna (Skolverket, 2007, s. 52). 8 % av gymnasieeleverna upplever dagligen att de har 

för lite tid mellan lektionerna och 14 % upplever att de har för lite tid mellan lektionerna 

minst en gång i veckan (Skolverket, 2010, s. 49). Enligt BO:s (2004) rapport upplevde 54 % 

av pojkarna och 45 % av flickorna stress på grund av korta raster (s. 13). Tidsbrist kan också 

vara avsaknad av lektionsstruktur som stjäl tid från ämnesstudier (SOU, 2006, s. 139). I 

SOU:s (2006) rapport anser eleverna att mycket tid går åt till annan information än det som 

var tänkt i lektionsplaneringen, vilket leder till att lektionerna får mindre tid till ämnet och 

man upplever tidsbrist (s. 140). 51,7 % av 333 elever upplevde känslan att inte ha tillräckligt 

med tid som stressande, enligt de Anda och al. (2000, s. 451). 

 

Avsaknad av medinflytande 

Nationalencyklopedin definierar medinflytande som ”möjlighet att (jämte andra) påverka 

utvecklingen” (http://www.ne.se). Detta kan tolkas som individen också har en 

medbestämmanderätt och beslutsutrymme. Detta kan liknas vid elevers medinflytande i 
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skolans verksamhet. I Lpf 94 står att det är viktigt att skolan ger elever ”inflytande på såväl 

innehåll som former” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 13). Men enligt SOU (2006) saknar 

eleverna samarbete med lärarna gällande skolarbetets planering (s. 141). Litet beslutsutrymme 

tillsammans med höga krav kan framkalla symtom på skadlig stress (Levi, 2005, s. 64; 

Währborg, 2002, s. 71). Skolverkets rapport (2007) visar att fler elever vill ha 

medbestämmande än upplevelsen att eleven har en medbestämmanderätt speciellt i 

skolfrågorna läxor och prov (s. 60). 

 Enligt BO (2003) var inflytande i skolfrågor en faktor som avdramatiserade känslan av 

stress (s. 54). Carlgren och Marton (2000) menar att det kan finnas en fördel om eleven är 

med och bestämmer för då kanske eleven blir mindre kritisk till det de själva varit med och 

bestämt: ”Om eleverna involveras kan de inte stå utanför och vara oppositionella” (s. 89). 

 

Avsaknad av socialt stöd 

Avsaknad av socialt stöd kan vara en stressor som till och med kan fördubbla risken att dö i 

förtid (Währborg, 2002, s. 73). Levi (2005) definierar socialt stöd på följande sätt: ”Processer 

mellan människorna som skapar nätverk, normer och ömsesidigt tillit och underlättar 

samordning och samverkan till ömsesidig fördel” (s. 63). Socialt stöd har visat sig vara viktig 

för en individs mentala hälsa när en individ utsätts för påfrestningar. (Levi, 2005, s. 63).  

Denna stressor kan kopplas till hur relationerna ser ut mellan lärare och elever, samt om 

elever får det stöd och den hjälp de behöver i sin undervisning. Att inte få tillräckligt med stöd 

i sina studier är en källa till stress (SOU, 2006, s. 139).  

Att ha lite att säga till om, höga krav och lågt socialt stöd, leder ofta till stressrelaterade 

besvär (Levi, 2005, s. 64). Det är känt att hög kvalitet på relationer med kamrater är en viktig 

aspekt av ungdomars hälsa och psykosociala anpassning, enligt Murberg och Bru (2004) och 

hänvisar till forskning som visar att vänskap kan öka ungdomars självkänsla och bidra till att 

öka förmågan att hantera stressorer (Hartup, 1996, ref. i Murberg & Bru, 2004, s. 319).   

Socialt stöd kan också innebära att elever kan vända sig till någon av skolans personal när 

eleven har problem. 81 % av eleverna skulle kunna tänka sig att vända sig till en lärare 

jämfört mot 72 % till de yrkeskategorier som är tänkta till detta ändamål, det vill säga 

elevvårdspersonal, enligt Skolverket (2007, s. 67). 10 % av de kvinnliga respektive 4 % av de 

manliga gymnasieeleverna hade svårt att vända sig till lärare med sina problem (Skolverket, 

2007, s. 67). 
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     Vikten av att känna trygghet och tillit, känslomässigt stöd samt att bli lyssnad på var 

faktorer som hjälpte 17-åriga kvinnliga gymnasieelever att stå emot stress, enligt Haraldsson 

(2009, s. 38). Att använda sig av socialt stöd från föräldrar, syskon och vänner gjordes i högre 

grad av kvinnliga studenter än manliga studenter (de Anda et al., 2000, s. 444). Att ha vänner 

i klassen hjälper eleverna att känna sig accepterade, vänner kan också erbjuda känslomässigt 

stöd och därför menar Murberg och Bru (2004) att det är viktigt att lärare stöttar elever att 

komma överens med såväl andra elever som vuxna (s. 329). Perski (2002) anser att gott 

socialt stöd ökar människans chans att stå emot påfrestningar (s. 157–160). 

 

Återhämtning  

I SOU:s (2006) rapport anser eleverna att skolarbetet ska göras när eleverna är i skolan. 

Elever tycker att när de måste ta helger och lov i anspråk för skolarbete tär det på tiden för 

återhämtning. Förståelsen från lärarna är liten och ”som det är nu verkar man inte anse att 

helger och lov är till för att ta igen sig utan läraren anser att de är till för att plugga” (s. 139). 

En annan synpunkt var att stödet under lektionstid var bristfällig och eleven fick vänta mycket 

och att lektionstiden inte användes effektivt utan mycket av tiden gick åt till allmän 

information. Detta gjorde att eleven fick ta igen arbetet som skulle ha gjorts under lektionen 

vid annat tillfälle och då ofta på fritiden (SOU, 2006, s. 139–140). För de flesta innebär 

fritiden tid till återhämtning, men fritiden är också en källa till upplevd stress. 6 % av eleverna 

upplever daglig stress på grund av fritidsintressen, vilket påverkar möjligheten till 

återhämtning för dessa elever (Skolverket, 2010, s. 49). Haraldsson (2009) skriver om vad 

som hjälpte 17-åriga kvinnliga gymnasieelever att stå emot stress i vardagen. Faktorer som 

framkom var bland annat fritidsaktiviteter, att bara vara, avslappningsövningar till musik, 

umgänge med kompisar och umgås med husdjur (s. 38).  

Sömnen är en del av återhämtningen och enligt SOU (2006) har sömnbesvären ökat sedan 

1991, 17 % av flickorna hade svårt att sova 1991 och år 2002 hade 25 % av flickorna 

sömnsvårigheter (s. 78). I en levnadsnivåundersökning av 1300 elever gjord av Viveca 

Östberg (2000) svarade 34 % av barnen, som var mellan 10–18 år, att de hade 

insomningssvårigheter varje vecka och 18 % att de hade insomningssvårigheter flera gånger i 

veckan (ref i BO, 2003, s. 22). 45 % av de tillfrågade flickorna svarade att de sov för lite varje 

natt i BO:s (2004) undersökning (s. 17). 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att med kvalitativ metod genom hermeneutisk ansats analysera skolfaktorers 

påverkan till upplevelsen av stress hos stressade kvinnliga gymnasieelever. Vidare undersöks 

vilka strategier eleverna använder för att återhämta sig från stressfyllda situationer.              

 

Frågeställningar: 

 Hur påverkar faktorer i skolans verksamhet stressade kvinnliga gymnasieelevers 

upplevelse av stress? 

 Hur återhämtar sig dessa elever från stressfyllda situationer?  

4. Metod 

4.1. Arbetsfördelning 

Vi, författarna till denna studie, läser Utbildningsvetenskap 61–90 hp på olika nivåer: Anna-

Carin Svensson läser på grundnivå och Marie Billing på avancerad nivå. Därför har 

arbetsfördelning till viss del anpassats efter detta. Marie har skrivit 4.2. Metod, och första 

delen av 4.3. Dataanalys. Anna-Carin har skrivit delarna om ”buffra mot stress”. Tillsammans 

formulerade vi syfte och frågeställning, samt uppsatsens disposition. Vi båda har sökt efter 

och läst litteraturen som hänvisas till i den tidigare forskningen. Anna-Carin genomförde och 

transkriberade fyra intervjuer, och Marie de andra fyra. Vi läste därefter varandras 

transkriberade intervjuer. Då vi analyserat utsagorna med hermeneutisk ansats innebär det att 

varje utsaga analyserats upprepade gånger. Först har vi var och en för sig gjort en första 

analys av utsagan, och sedan jämfört och diskuterat tills vi kommit fram till en gemensam 

analys. Analyserna har sedan tolkats genom gemensam diskussion, varför det är svårt att i 

detalj beskriva vem som gjort vad i analys och tolkning.  

 

4.2. Metod 

I flera av de studier som hänvisas till i denna uppsats har man utgått från ett kvantitativt 

synsätt när man fastställt att elever upplever stress på grund av faktorer i skolans verksamhet. 

Avsikten i denna studie är dock inte att dra generella slutsatser om resultatet, utan att skapa en 

djupare förståelse och mer nyanserad bild av hur kvinnliga gymnasieelever upplever denna 

stress. Därför blir det självklart att vid valet av forskningsdesign välja kvalitativ metod. 
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”Kvalitativa undersökningar är inte ute efter kvantifiering. Man vill inte besvara frågorna ’hur 

mycket’ och ’hur många’.  I stället försöker man nå en förståelse för den livsvärld människor 

har, det sätt de ser på sig själva och sin relation till omgivningen.” (Hartman, 2004, s. 273). 

Det finns flera sätt att närma sig och försöka förstå människors ”livsvärldar” när man gör 

en kvalitativ undersökning. Då vi inte från början hade någon teori, utan följde ett antal linjära 

steg vilka så småningom ledde fram till vår tolkning, kan man säga att vi genomfört denna 

kvalitativa undersökning med analytisk induktion. Hartman (2004) skriver att den analytiska 

induktionen karakteriseras av tre faser. Den först är planeringsfasen då man ”formulerar sin 

fråga”, ”man utformar sin undersökning” och ”hur man ska samla in sitt datamaterial” (s. 

278–279).  

 

Urvalsgrupp 

För att urskilja de stressade kvinnliga gymnasieelever som denna studie hade för avsikt att 

förstå delades först en enkät ut (bilaga 1). Den delades ut till hela klasser och större grupper 

bestående av både manliga och kvinnliga elever på tre olika gymnasieskolor i två olika städer. 

Klasserna och gruppernas storlek varierade från 11 till 30 elever. Enkäter som lämnades in 

utan namn eller ifyllda av manliga elever valdes bort. Av dessa plockades de enkäter ut där de 

kvinnliga gymnasieeleverna angett flera stressfaktorer och som kryssat för ja till att medverka 

i en intervju. Sedan valdes elva kvinnor ut och tillfrågades om de ville medverka i studien. 

Två av dessa kvinnor kunde av olika anledningar inte delta. Slutligen intervjuades nio 

kvinnliga gymnasieelever. En av dessa intervjuer kom att bli av så personlig karaktär och med 

ett innehåll långt ifrån studiens syfte att den helt strukits ur materialet och inte vidare kommer 

att omnämnas.  

 

Informanter 

Samtliga åtta informanter är när intervjuerna sker 18 eller 19 år gamla, och de går andra eller 

tredje året på gymnasiet. Vi har valt att kalla dem: Linda, Camilla, Carina, Kattis, Sara, Beata, 

Jessica och Maria. 

 

Material 

Den andra fasen i induktiv analys handlar om datainsamlingen (Hartman, 2004, s. 278–279). 

Då det centrala i den här studien är att förstå stressade kvinnliga gymnasieelevers upplevelser 

av stress kopplat till faktorer i skolans verksamhet, har det funnits ett specifikt studieområde. 
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Därför har vi använt den semistrukturerade intervjun som verktyg. Detta innebär att man utgår 

från en lista av specifika teman, i det här fallet de stressorer som ringats in, när man ställer 

frågorna. Informanterna har sedan stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.  

De åtta intervjuerna varade mellan 18 – 38 minuter och spelades in med ljudinspelning. 

Därefter transkriberades inspelningarna i Microsoft Office Words så snart det var möjligt. 

Intervjuer och personliga uppgifter har endast funnits tillgängliga för författarna till studien. 

Namn har ersatts med pseudonymer och platser eller annan personlig information som inte är 

av relevans för studiens resultat har strukits. De citat som används har redigerats till att vara 

mer skriftspråkliga för att öka läsbarheten, till exempel används stor bokstav och punkt. Även 

viss textmassa har strukits för att ta bort sådant som inte är relevant, till exempel vissa 

upprepningar, då dessa inte ändrat betydelsen utan bara är utfyllnad och detta har markerats 

med […]. Talspråkliga uttryck som ”osså” har ändrats till ”också”, ”va” till ”vara” och ”ja” 

till ”jag”. Däremot har talljudet ”eh” fått vara kvar eftersom detta är en viktig markör i samtal 

och underförstått betyder att man tänker, men att det kommer en fortsättning i talet. Korta 

tankepauser har markerats med tre punkter. 

 

Forskningsetiska principer 

Hänsyn till de etiska forskningsprinciperna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav har tagits (Stukát, 2005, s. 131–132). Informanterna i studien informerades om 

studiens syfte och att materialet kommer att användas i forskningssyfte. Vidare informerades 

de om att deltagandet var frivilligt och att de när helst de önskade kunde avbryta intervju eller 

deltagande. Alla uppgifter om informanterna har behandlats med konfidentialitet genom att all 

identifierbar data ändrats. 

 

Begränsningar 

Vi, författarna till denna studie, har liten erfarenhet av att göra kvalitativa undersökningar. 

Inte heller har vi någon erfarenhet av att genomföra intervjuer. Detta har ofrånkomligen 

påverkat denna studie och måste därför ses som begränsningar. Vår avsikt i intervjuerna har 

varit att hålla oss till frågor som rör syftet och inte gå för långt ifrån sammanhanget. Detta har 

dock bidragit till att vi ibland inte varit lyhörda för vad informanterna egentligen sagt och då 

inte heller följt upp vissa utsagor som kommit att visa sig relevanta i studiens resultat. Det har 

även varit känt för informanterna att vi studerar till att bli lärare i bland annat psykologi. Då 

några av intervjuerna varit av personlig känslig karaktär är det tänkbart att detta påverkat, 
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eftersom elever ibland kan ha svårt att skilja mellan ämnet psykologi och det som rör 

yrkestiteln psykolog. Vi tror dock att detta snarare varit till fördel för studien då eleverna 

kanske öppnat sig mer än vad de annars kanske skulle ha gjort.  

 

Analysförfarande av datamaterial 

Den tredje fasen i analytisk induktion handlar om analys av det insamlade datamaterialet 

(Hartman, 2004, s. 286). De utsagor som intervjuerna resulterade i utgjorde alltså råmaterial 

till analysen. ”Analysen består vanligen av två moment”, skriver Hartman (2004), men menar 

att det kan vara ”omöjligt att göra det ena utan låta det påverkas och påverka det andra 

momentet (s. 287). Det första momentet handlar om att materialet måste kodas och innebär att 

”reducera, organisera, och kategorisera”, och det andra momentet handlar om tolkning 

(Hartman, 2004, s. 287). Dataanalys har gjorts med hermeneutisk ansats. ”Inom 

hermeneutiken”, skriver Hartman (2004), ”strävar man efter förståelse för hur människor 

uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas, menar man, utan man måste tolka 

människans beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen” (s. 107). 

Det finns inte någon enhetsmetod för den hermeneutiska tolkningsprocessen (Ödman, 2007, s. 

14). Men man kan beskriva dess tolknings- och förståelseprocess med att man går från del till 

helhet och från helhet till del (Ödman, 2007, s. 99). Den första föreställningen man från 

början har om helheten genomgår en successiv förändring. ”I och med att de enskilda delarna 

kan ges en allt tydligare innebörd, klarnar helhetsbilden.” (Ödman, 2007, s. 106). Detta brukar 

man inom hermeneutiken jämföra med en cirkel eller spiral. Vi väljer här att se 

förståelseprocessen som en spiral, där man för varje ”varv” av förståelse kommer ett lager 

under det föregående – det vill säga att förståelsen inte bara förändras utan också fördjupas.  

 

4.3. Dataanalys 

Av vikt för den första föreställningen är forskarens tidigare kunskaper om det som studeras. 

Hartman (2004) menar att det krävs en viss förkunskap för att kunna börja tolka och han 

kallar denna kunskap för förförståelse (Hartman, 2004, s. 191). Efter de första 

genomläsningarna av utsagorna skapades en helhetsföreställning om hur denna grupp av 

stressade kvinnliga gymnasieelever upplevde stress kopplat till faktorer i skolans verksamhet. 

”Ricoeur (1988) kallar en sådan tolkning för en naiv förståelse som måste fördjupas, prövas 

och misstänkliggöras (misstankens hermeneutik).” (Westlund, 2009, s. 67).  
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Nedan presenteras den första naiva förståelsen som vi, författarna till denna studie, fick 

efter de första genomläsningarna av utsagorna. 

 

Naiv förståelse  

För denna grupp av stressade kvinnliga gymnasieelever är fenomenet stress en välbekant, 

negativ känsla som ofta är svår att definiera. Eleverna associerar känslan av stress kopplat till 

faktorer i skolans verksamhet med för mycket att göra gällande hemarbete i form av läxor, 

projekt och att läsa till prov. Såväl läxförhör och prov stressar eleverna i denna grupp, även 

om vissa stressas mer av själva provsituationen och andra av att det är svårt att hinna läsa på. 

Flera av eleverna i denna grupp upplever det också stressande att bli betygsatta och de oroar 

sig över att inte få de betyg de önskar eller tycker sig förtjäna. Samtliga elever i denna grupp 

känner höga krav på att prestera – både i skolan och på fritiden, även om de mäter 

prestationerna på olika sätt. För någon elev är det en prestation att bli godkänd, medan det för 

en annan elev bara är betyget mycket väl godkänt som är tillräckligt bra.  

Eleverna i denna grupp upplever att det är svårt att få arbetsro i skolan, då olika faktorer 

stör deras möjligheter att koncentrera sig. Prat under lektionerna och svårigheter att hitta 

enskilda, tysta utrymmen, tycks vara störande för flera av elevernas koncentration.  

Att elever har medbestämmanderätt över sina studier tycks inte vara något som eleverna i 

denna grupp funderar speciellt på, utan det tycks vara så att man låter läraren bestämma 

kursinnehåll utan att opponera sig. Detta trots att några av eleverna på olika sätt engagerar sig 

i skolfrågor vid till exempel elevråd och de pratar om vikten av att framföra sina åsikter. Det 

som däremot tycks vara av vikt för dessa elever är att de får vara med och bestämma när prov 

ska läggas i schemat och hur tätt de ska komma.  

Överlag känner man förtroende för lärarna och några säger att de kan prata med lärare om 

annat än skolarbete, även om det största sociala stödet kommer från vänner och familj. 

Det är viktigt för denna grupp av elever att göra avkopplande saker, men vad detta innebär 

är individuellt. Däremot betonar samtliga eleverna i denna grupp vikten av att umgås med 

nära och kära vid återhämtning. 

Det är bara två av de åtta eleverna i denna grupp som tycker att de har en god nattsömn 

eller sover tillräckligt. Övriga elever i gruppen säger att de går och lägger sig sent och/eller 

vaknar flera gånger per natt, och de upplever dessutom att stress påverkar nattsömnen till det 

sämre. 
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Tematisering 

Delarna i den naiva förståelsen och citat från utsagorna kodades och kategoriserades till nya 

delar, och en annan helhet började ta form. ”De frågor vi själva till en början ställer är ofta 

felaktiga och klumpiga”, skriver Ödman (2007), ”men de ger riktning för sökandet, som sedan 

kan ändra kurs i och med att nya aspekter på undersökningsobjektet träder fram” (s. 106). 

Därför försökte vi att inte ha några förutfattade meningar om den helhet som successivt växte 

fram. Det centrala under denna del av analysprocessen var att ”lyssna” på utsagorna och tolka 

vad det egentligen var som eleverna berättade. I och med detta började nya delar växa fram, 

de ställdes mot varandra och så småningom tog nya teman form. Hur vi analyserade ges 

exempel på nedan: 

 

Till exempel säger Maria att hon är stressad över läxor, men fortsätter i nästa mening: 

 

Den sista dagen gör jag ju allt liksom arbeten som läxor och prov och sånt så är det allting ja det 

blir ju så. Så blir det sista dagen. Äh jag kan göra det sen. Om man får reda på det två veckor så 

blir det jag gör det sen och då sitter man sista dan och liksom attans jag kommer inte att hinna 

liksom ja (Maria). 

 

Ovanstående citat visar att det inte är mängden läxor som är ett problem. Inte heller 

underlättar det om eleven meddelas läxan i god tid – hon skjuter den ändå framför sig och gör 

den sista dagen. Detta kan man tolka som att det inte är läxan i sig som är stressfaktor, utan att 

det brister i planering och i prioritering. Detta leder till att eleven sista dagen stressas över att 

inte hinna. Det är planering och prioritering som gör eleven stressad – det vill säga vi tolkar 

brister i planering och prioritering som den verkliga stressorn. 

På detta sätt analyserade vi intervjuerna och nya teman, annorlunda än dem vi hade från 

början, växte fram. De nya temana utgör vårt resultat och under varje tema har vi samlat delar 

av utsagorna som står i relation till dessa och redovisas i uppställningen nedan. 
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Huvudtema från början Nya tema 

Stress 

Stressorer- skolfaktorer 

Återhämtning  

 Planering och prioritering 

 Betygens betydelse 

 Åtaganden  

 Sömnbrist 

 Psykosomatiska symtom 

 Buffring mot stress 

 

 

5. Resultat och analys  

Stressorer samt återhämtning 

Planering och prioritering 

Läxor, projekt, inlämningar och instudering till prov är olika saker i skolan som tillhör 

skolarbetet. Hos en del av intervjupersonerna är det framförallt svårigheter i planering av 

tiden och deras prioriteringar av bland annat dessa saker som gör att det är svårt att få läxor 

och annat arbete som rör skolan gjort. Eleverna prioriterar vad de vill göra och många gånger 

är det de roliga sakerna de gör innan de mindre roliga, så som läxor. ”Så får man försöka 

hinna med att göra nånting som själv tycker är roligt.” (Sara). ”Fan jag måste ha lite roligt 

också.” (Carina). ”Jag tar dom roligaste sakerna först. Jag är … jag är en känslomänniska 

och därför så vill jag att saker ska vara roliga. […] Det är roligt att diskutera helgen än att 

räkna några tal här.” (Camilla). 

 Att planera sin tid och uppskatta hur lång tid saker tar att utföra är något en person 

behöver träna på och det upplevs som svårt hos en del av intervjupersonerna. ”Nu måste jag 

göra det här och det här på en timme bla bla bla bla och så hinner man inte det för det tar tre 

timmar för att bara göra hälften av det” (Carina).  

Det tycks inte spela någon roll för eleverna i denna studie om läxorna ges lång tid i förväg 

av lärarna eller om man har gott om tid på sig. Man sparar ändå läxan till sista dagen med 

stresspåslag som följd. ”Jag kan inte sätta mej och göra ett arbete som ska vara inne om tre 

veckor … det sätter jag mej inte samma dag som jag får de fast man kanske borde …” (Sara). 
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”Så men jag har också lätt för att … jag tar det i morgon och så flytta fram allting … så blir 

det sista dan då brinner det ju.” (Carina).   

 

Den sista dagen gör jag ju allt liksom arbeten som läxor och prov och sånt är det allting … ja … 

det blir ju så … så blir det sista dagen. Äh jag kan göra det sen … om man får reda på det två 

veckor … så blir det jag gör det sen och då sitter man sista dan och liksom attans jag kommer inte 

hinna liksom. (Maria). 

 

Linda vet att hon skulle ha blivit mindre stressad om hon börjat läsa på tidigare, men menar 

att hon inte är en sådan som läser på – hon läser på i sista sekunden. ”Jag kunde ju egentligen 

börjat läsa på några dagar innan ju. Men så de är ju jag själv som gör att jag blir stressad.” 

(Linda).  

Den här gruppen av elever tycks inte heller utnyttja den tid som finns till förfogande under 

lektionstid att göra arbetet, vilket då leder till mer hemarbete. ”Man har en lektion på sig att 

verkligen plugga åh … Det är ändå ett tillfälle men för det mesta bli det liksom äh det är 

schysst vi behöver inte lyssna på läraren. Vi kan sitta här utan att plugga det kan man göra 

hemma” (Maria).  

Sara däremot upplever inte att provsituationen är stressande eftersom hon menar att det 

handlar om att vara förberedd och att ha studerat tillräckligt. ”Jag är oftast inte så nervös när 

jag ska göra prov … jag pluggar nog oftast tillräckligt i alla fall. Annars känner jag att jag 

får skylla mej själv.” (Sara). Kattis försöker planera och strukturera upp läxor och inläsningar 

och får på så sätt en plan att följa. ”Sedan tänker jag hur jag lägger jag upp det här. Anatomin 

på tisdag … det är ett tungt ämne jag lägger mycket fokus på det. Svenskauppgiften kommer 

på fredag eh så tar jag svenska efter jag gjort anatomin” (Kattis). 

      Eleverna sätter ofta skolan lägre ner i prioriteringsskalan och då till förmån för kompisar, 

familj och pojkvänner som har högre prioritering. Linda tycker att hon inte bara kan plugga 

utan hon vill också hinna med sina kompisar. Linda upplever att skolarbetet är i vägen för det 

hon egentligen vill göra, såsom träffa kompisar och arbeta och prioriterar inte skolan först. 

”Även om jag ska jobba eller kompisar och sånt så vill jag hinna med det så tänker jag ändå 

åh gud skolan också … skolarbete skolarbete hela tiden ju. […] Så det kommer ju alltid i 

vägen liksom. För du alltid någonting att göra” (Linda). 

Sara upplever att det ger glädje att vara social och umgås. Hon har en god kontakt med sina 

syskon, men de bor inte längre hemma så den dagliga naturliga kontakten med dem finns inte 

längre. Hon försöker ändå prioritera att träffa dem så mycket hon hinner. Sara upplever att det 
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är viktigt med familj, pojkvän och kamrater och försöker ta så mycket tid hon kan till det. ”Ja 

… att umgås. Jag är väldigt social … pojkvän … ja … och familj och så där … tycker det är 

viktigt eftersom jag har ett par syskon … som man försöker träffa eftersom man inte träffas 

hemma varje dag” (Sara).  

Maria vill umgås med kompisarna på fritiden och hinner med att vara både här och där. 

Hon upplever också att skolan är viktig, men inte alltid på grund av skolarbete utan att det är 

där hennes bästa vän är och även de övriga skolkamraterna som hon upplever positivt. Hon 

väljer kompisar efter eget humör och vill träffa mycket folk. ”Den personens humor vill jag 

ha. Den personens öron vill jag ska lyssna på mej och någon vill man bara lyssna på liksom.” 

(Maria). Kattis tycker om så kallade tjejträffar och då är de uppe till fyra – fem på morgonen, 

vilket gör att hon är trött flera dagar efteråt men det är kul så det är värt det. Beata, Camilla 

och Sara försöker vara med sina pojkvänner så mycket de hinner.  

 

Betygens betydelse 

För eleverna i den här gruppen är betygen viktiga. Man vill göra bra ifrån sig i skolan och 

man vill få bra resultat, men det är inte betygen i sig som är stressande utan betydelsen 

betygen har. Bra betyg betyder att man känner sig duktig och man får visa att man lyckats. 

Dessutom ökar bra betyg chansen till arbete i framtiden och kan vara nödvändiga om man vill 

vidareutbilda sig. Jessica säger att det viktigaste är att bli godkänd i samtliga ämnen, men att 

hon inte ställer höga krav på sig själv. Ändå är det MVG hon strävar efter och hon anser själv 

att hennes prestationer ligger på en nivå över godkänt.”Nja … det är inte det där sträva riktigt 

… men vg ligger det mesta på och så har man väl några mvg. […] Jag ställer inte höga krav 

på mej. Jag vet vad jag kan och vad jag inte kan och mina lärare är likadana dom vet vad jag 

kan och inte kan. Så det ligger rätt lagom för mej.” (Jessica). Trots det oroar hon sig över att 

inte bli godkänd i matematik och engelska, fast ingen har sagt något om det. Det är hon själv 

som känner att det inte går så bra. För Camilla är det betygen som driver henne – hennes 

motivation, och utan höga betyg att sträva mot skulle hon bara sitta i korridoren utan att göra 

någonting. På något sätt har betygen blivit ett intresse för henne: ”Så det är bara en grej för 

mej precis som andra spelar fotboll så tar jag höga betyg.” (Camilla). Hon vill ha MVG i 

samtliga ämnen, inget annat duger för henne. 

 

Ni kanske är glada ni fick g … för att ni bryr er inte om vad ni presterar men en som verkligen 

klarar mer än g och känner att hon vill prestera mer än g … om hon inte gör det det som om ni får 
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ig … de är inte så kul för er att få ig. Men … inget annat än mvg är bra … Jag ser inte andra på det 

sättet. Har andra g då skitbra klappar dem i ryggen men … det är inte good enough liksom. 

(Camilla).  

 

Visserligen menar Camilla att höga betyg egentligen inte betyder någonting: ”dom kommer 

ligga i en låda där hemma och ruttna”, men det skulle vara ”coolt” eller ”häftigt” att gå ut 

med mycket väl godkänt i samtliga ämnen, ”kanske det inte är nån större poäng med det … 

jag kanske inte får nåt bättre jobb men kanske om det är konkurrens så kanske dom tar den 

eleven med högre betyg” (Camilla). 

För Sara handlar betygen om att få bekräftelse och hon säger själv att hon är 

”bekräftelsekåt”. I grundskolan såg hon inte sig själv som någon som kunde få MVG, men nu 

på gymnasiet får hon höga betyg och får då visa att hon är duktig. Därför tar hon ofta på sig 

att ta hand om och göra färdigt grupparbeten, vilket ger henne kontroll så att hon kan få de 

betyg hon vill ha. Och lika mycket som betygen handlar om att visa att man lyckas nu, lika 

viktiga är betydelsen betygen får för framtiden: ”Jag vill komma nånvart sen … ja jag vet ju 

att jag kommer att behöva vidareutbilda mej” (Sara).  

För Kattis handlar betygen dels om framtiden när hon söker jobb eller ska vidareutbilda 

sig, dels om att bli bekräftad. För höga betyg kan man stolt visa upp för föräldrar, syskon och 

vänner:  

 

Titta vad bra jag gjorde ifrån mej. Det är mycket roligare komma hem och säga mamma jag fick 

mvg på provet jag hade nu än att säga det är godkänt … Det är jättebra att man fick godkänt. Det 

tycker jag med men det är alltid roligare om man får vg eller mvg … Det gör att man ändå kan 

känna att … och ibland har man ju även press från familj hemma som vill att man ska göra bra 

ifrån sig att man kan göra mer än godkänt … det tycker ju föräldrarna och man själv upplever det. 

(Kattis). 

 

Maria säger att bra betyg är viktiga för att få en bra start i livet och hon känner en press på sig 

att vara duktig. Hon vill bli bekräftad genom höga betyg, men tycks inte inse att betygen ofta 

speglar ens prestation: ”Känner man att man får ett g klart man kanske inte pluggat mer än 

dagen innan som sagt men då känner man varför fick jag inte mer? Jag satt ju liksom en 

timme alltså igår” (Maria).  

Beata har svårt med vissa ämnen i skolan och för henne är det en prestation att bli 

godkänd. Hon säger dessutom att priset hon skulle få betala för ett högre betyg i form av tid 

och kraft inte är värt det. Däremot är det viktigt att bli godkänd i samtliga ämnen.  
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Ingen av eleverna i den här gruppen tycks se betyg som belöning för prestation. Betyg tycks 

vara till för att visas upp för familj, vänner och framtida arbetsgivare. Om man presterat väl 

och fått ett högre betyg eller om man anser sig ha lagt ner mycket arbete på en uppgift, vill 

man ha en annan form av belöning. Kattis till exempel belönar sig för sina prestationer genom 

att ta hand om sig själv eller åka på spa. Linda tycks sköta skolarbetet med någon form av 

”varannanveckasprincip”, då hon arbetar hårt ena veckan och tar paus nästföljande: ”Tar man 

det lugnt en vecka och så tycker man var så duktig förra veckan … och sen [skrattar] är man 

… tar man så lite paus och sen blir man mer stressad för att man inte gjort det.” (Linda). 

Beata däremot pratar inte om belöningar, snarare tycks det vara så att belöning för henne är 

borttagandet av någonting negativt. När hon arbetat på och presterat i skolan, försvinner de 

negativa tankarna och hon känner sig gladare.  

 

Åtaganden 

Flera av eleverna arbetar vid sidan av studierna. Linda har ett heltidsjobb vid sidan om och det 

är klart att hon inte har samma tid till skolarbete som elever som inte arbetar. ”här från åtta 

till tre och så typ … drar jag direkt till jobbet […] Stänger där då liksom till halv tio. Så att … 

alltså det är ju mycket” (Linda). Linda tycker att hon kan slappna av i skolan, det är 

aktiviteter på fritiden som stressar henne. Även Maria arbetar utanför skolan och det blir både 

kvällar och helger. Carina arbetar också vid sidan om studierna och hon har dessutom eget 

boende, varför hon själv måste ordna sitt uppehälle. Att få ihop ekonomin stressar henne och 

ibland är det enda mål mat hon får per dag det hon äter i skolan. ”Jag åt i går kväll sen har 

jag inte ätit sedan i fredags i skolan typ bara för att jag har så dålig ekonomi och det drar ju 

ner en” (Carina). Hon har dessutom många funderingar på framtiden eftersom hon går i 

tredje årskursen där arbetslivet snart tar vid.  

 

Jag måste ju söka jobb skriva cv … jag måste försöka finansiera min bostad jag måste ju … det 

finns och mycket som jag måste fixa som kanske […] ja … studentbjudning och sånt där […] och 

det upptill alltså det blir så stressande när man har så många bollar i luften (Carina).  

 

Carina och Camilla är engagerade även i andra skolrelaterade projekt, till exempel 

studentkommittéer och elevråd. Detta kan ibland vara svårt att förena med sina egna studier 

och det ”vanliga” livet.   
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Jag vill vara med överallt och påverka. Eh … men ibland så blir de för mycket och då slutar jag 

med det. […] För jag blir så jävla ja mycket på en gång jag bara känner åh [stönar] jag hinner inte 

med allt och vara med där och […] Samtidigt som jag kan vara ska jag prioritera? Vad är det 

viktigaste? Var kan jag göra mest inflytande? (Camilla). 

 

Jag är lite dålig på det här med kalendrar och sånt också … eh och då blir det att om jag har gått 8 

till 4 och sen ska jag läsa 10 sidor och sen har jag ju fortfarande ett liv utanför skolan liksom … 

Jag är med i studentkommittén ja det är jättemycket och det är så mycket ansvar så och bo ensam 

och sånt när man är i denna ålder… och har en egen hund. (Carina).  

  

Beata tar körkort och det tar tid från skolstudierna. Dessutom hjälper hon till att passa syskon 

och städa hemma, och då kan hon inte heller plugga.  

 

Psykosomatiska symtom 

Att ha återkommande smärta, oavsett orsak, kan upplevas stressande. De flesta personer som 

har upplevt smärta vet att det då är svårt att fokusera på en uppgift. Kattis har ont i huvudet 

och då får hon svårt att hålla koncentrationen under lektionerna och i sitt skolarbete – 

tankarna glider iväg på annat håll. Maria går runt och spänner sig. Hon får ont i både nacke 

och axlar. Jessica har ofta ont i huvudet. ”Det kan gå hela dagar med huvudvärk. Vissa dagar 

är de extremt och vissa är de lite lagom. Vissa dagar hänger man över toaletten.” (Jessica). 

Sara har ibland ont i magen. Och Beata gråter när hon känner att hon inte hanterar situationen. 

Carina känner sig spänd i axlarna och känner sig okoncentrerad, och störs då av sina 

kamrater: ”alltså det blir för mycket som min kropp vill fokusera på, jag vill vara vaken åt 

alla håll jag har svårt att stänga av åt ett håll … Och när jag läser ibland så blir det bara att 

jag läser bara orden och det blir bara orden” (Carina).  

 

Sömnbrist 

Informanterna i intervjuerna sover mellan fem och åtta timmar per natt, och i perioder mindre 

än fem timmar. Linda säger att hon sover bra, men att det oftast blir för lite sömn.  

 

Jag … är ju ingen person som går och lägger mej klockan tio. […] Är jag inte. Jag är gärna uppe 

till … tolv ett. Men alltså de det är liksom jag … jag är ju van vid det liksom. Sen går jag upp vi 

liksom … sju eller nånting sånt. Så att liksom jag får ju mina timmar. Jag är ju så van. Men så jag 

tycker jag … sover bra. (Linda). 
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Carina vet att nattsömnen är viktig, men hon har svårt att avsluta aktiviteter och då blir 

nattsömnen lidande. Hon säger att hon är avundsjuk på dem som har disciplinen att gå och 

lägga sig, men det kan inte hon: ”Allt annat måste man göra känns det som men sömnen kan 

man ju flytta fram.” (Carina). Dessutom bor hon ensam, så det är ingen som säger till henne 

att gå och lägga sig. Camilla har alltid haft problem med nattsömnen. ”Och jag alltså liksom 

vaknar varje natt mitt i natten och … jag vaknar både … på sportlovet då på måndagen kvart 

i fem, shit jag måste gå till skolan! […] Jag är pigg men jag borde sova lite till.” (Camilla). 

Kattis har alltid haft dålig nattsömn. Hon förstår att sömnen är viktig och tror att det kan vara 

på grund av att hon sover dåligt som hon upplever trötthet och huvudvärk ibland. 

 

Jag sover väldigt få timmar. Jag sover ungefär fem timmar sedan vaknar jag emellan där med […] 

Jag är ofta väldigt trött när jag är i skolan och ibland har man även huvudvärk eller är ofokuserad 

eller inte alls intresserad i det man gör […] Jag sover inte lika mycket som jag egentligen skulle 

vilja. (Kattis). 

 

 Maria tycker att sömnen är av underordnad betydelse och trots att hon själv förstår att 

sömnen påverkar hur hon mår, gör hon ingenting för att förbättra sin sömn. ”Då sov jag nog 

tre timmar varje natt jag var verkligen uppe till tre- fyra ibland fem och skulle gå upp liksom 

sex- sju … Det är väl klart man är förstörd men …” (Maria). Att lägga sig väldigt sent, sedan 

försova sig och få en stressig dag, är saker som händer hela tiden. Sara tycker att hon sover 

bra överlag men sämre när hon är stressad, dessutom upplever hon att hon har mer drömmar 

då. ”Så drömmer jag att jag har bråttom nånstans … jag kommer försent dit åh … jag måste 

skynda mej … och så tar jag fel grejer … åh … så håller jag på att missa bussen hela tiden åh 

… det är mycket såna grejer.” (Sara).  

Beata drömmer ofta mardrömmar. Därför vill hon ibland inte sova och ibland kan hon inte 

sova. Om hon har mycket att göra så sover hon mindre, men då kan hon somna när hon gör 

läxorna. Jessica är den av informanterna som inte tycker att hon sover för lite. ”Jag kanske 

går och lägger mej … ja … halv elva i alla fall ligger jag och sen så sover man väl till … halv 

sju … nån gång vaknar man emellanåt eller nånting sånt. Jag kan inta klaga på sömnen.” 

(Jessica). Hon säger själv att hon sover som en barnunge och det enda som stör hennes 

nattsömn är katterna.  
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Buffring mot stress  

Att prioritera kamrater före skolarbete blir en stressfaktor eftersom tiden då blir mindre för 

hemarbete och detta kan då upplevas negativt. Å andra sidan kan kamrater och socialt stöd 

buffra mot stress i livet och är då ett sätt att återhämta sig på, vilket kan upplevas positivt.  

Flera av eleverna i denna studie har husdjur och använder umgänget med dem som 

avkoppling. Carina bor själv och har en egen hund, vilket innebär ansvar. Det kan stressa 

henne att hon måste passa sin hund, gå på promenader och ge hunden mat, men samtidigt så 

överväger tryggheten och samhörigheten med hunden detta. Hon tror själv att hunden är ett 

substitut för den kärlek hon inte fått och som hon saknar i sitt liv.  

 

Ja det är ett substitut […] när jag var liten så fick jag aldrig den här närheten […] jag satt aldrig i 

knät. Jag kan räkna på mina händer hur många gånger jag kramat min mamma […]  Jag vill ha den 

bekräftelsen varje gång jag öppnar dörren att någon … fastän jag är en timme sen då är hon 

skitglad och strålar av lycka liksom. Skitsamma om det kommer en liten pöl med kiss på golvet i 

all glädje liksom jag känner att jag blir tryggare med att ha henne. (Carina). 

 

Att ha husdjur innebär också sällskap och för Beata innebär det att hon känner sig mindre 

ensam. Hon kan få tröst i att kela med sina katter när hon känner sig ledsen. Kattis har många 

djur och pysslar med dem eller går en promenad med familjens hundar som avkoppling. 

Jessica har katter, men det framkom inte i denna studie om hon upplevde det som posit ivt, 

däremot sa hon att katterna störde hennes nattsömn och detta upplevdes negativt.  

     Förutom att umgås med kompisar, familj, pojkvänner eller husdjur är eleverna ganska 

samstämmiga om vad som används som avslappning. Linda ser på TV, lyssnar på musik samt 

går ut och går för att slappna av. Maria ser på TV, tar promenader med en kompis, lyssnar på 

musik. Hon tröstar sig också med sötsaker när hon känner sig deppig. Beata går en runda, 

ibland med hög musik som för att rensa hjärnan och ibland vill hon lyssna på ljuden i naturen. 

Hon tittar också på TV eller sitter vid datorn. Carina lyssnar på musik, är ute och går, och 

slappnar då och då av med hjälp av vin. Jessica spelar fotboll och festar, men det framgår inte 

vad begreppet fest är eller om det inkluderar alkohol. Kattis går ut och går med eller utan 

husdjur, mediterar, tittar på TV, äter lösgodis och ibland åker hon på spahelg. Camilla lyssnar 

på musik, skriver egna texter, går ut och går, ser på TV, tränar samt går på fest, men hon är 

försiktig med alkohol eftersom hon vet att hon inte mår bra efteråt. Förutom att umgås med 

pojkvännen och gå ut tillsammans med honom så ser Sara på TV. 
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6. Tolkning och diskussion 

Syftet med den här studien har varit att med hermeneutisk ansats analysera hur skolfaktorer 

påverkar upplevelsen av stress hos stressade kvinnliga gymnasieelever, samt vilka strategier 

eleverna använder för att återhämta sig från stressfyllda situationer. Anledningen till detta är 

att flera kvantitativa undersökningar visat att många elever är stressade på grund av 

skolfaktorer, framförallt läxor/hemarbete, egna krav och betyg (Skolverket, 2007, s. 15; 

Skolverket, 2010, s. 47; Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 41; BO, 2004, s. 10–11).  

Att det skiljer mellan kvalitativ och kvantitava undersökningar kan bero på hur man ställer 

frågan. Om man i en enkät frågar om eleven är stressad på grund av till exempel läxor, är det 

sannolikt så att flera elever kommer att kryssa för att det är läxor som stressar utan att 

reflektera över sina svar. Om detta sedan inte följs upp med någon nyanserad följdfråga, så 

visar sammanställningen sedan att det är just läxor som stressar. Om eleven däremot får 

utveckla sitt svar och berätta vad det är med läxor som stressar, så som i den här 

undersökningen, så kan svaret bli att det inte är läxor i sig som stressar. Utan att det är flera 

faktorer som samspelar till upplevelsen av ”läxstress”. Det är möjligt att eleverna i den här 

studien har mycket läxor, det kan vi, författarna till denna studie, inte ha någon åsikt om 

eftersom ordet mycket är subjektivt och vi inte undersökt mängden läxor. Och även om 

eleverna tycker att de har för mycket läxor, så innebär inte det per automatik att detta är 

orsaken till stress. Vår tolkning av dessa elevers utsagor visar att det snarare är brist på 

struktur och planering som är den verkliga orsaken till att eleverna hamnar i stressande 

situationer gällande hemarbete, eftersom de elever som kan planera sin tid inte upplever 

denna stress. Om man väntar till sista dagen med att göra läxan, hemarbetet eller läsa till 

provet, så är det inte konstigt att man känner sig stressad eftersom tiden då är knapp. 

Vår tolkning av utsagorna från dessa elever är att det inte heller är betyget i sig som 

upplevs som stressande, så som Skolverket (2010) med flera menar (s. 46; Skolverket, 2007, 

s. 15; Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 41; BO, 2004, s. 10–11). Utan att det är betydelsen 

betyget har som stressar. Flera av eleverna säger att betygen kan spela roll för framtiden när 

man ska söka arbete eller för vidare studier, men det tycks ändå vara av underordnad 

betydelse. Snarare är det så att betygen har en bekräftande funktion. Om man har fått ett högre 

betyg innebär det att man kan känna sig duktig och man kan visa upp det för familj och 

vänner. Det blir således en bekräftelse för både den egna självkänslan och för andra att man 

lyckats med sina studier. Däremot står det inte alltid klart att betyget ofta reflekterar ens 
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utförda prestation och man ser inte heller betyget som någon sorts belöning för arbetet man 

utfört. Dessutom säger några av dessa elever att det måste vara roligt i skolan, och tråkiga 

uppgifter eller ämnen är eleven inte beredd att lägga ner samma tid och arbete på. Vår 

tolkning är att om det varit betygen i sig som stressat eleverna, så hade det roliga varit av 

underordnad betydelse och man kanske hade sett betygen som en sorts belöning för sin 

prestation. Det gör inte eleverna här – de vill ha någon annan form av belöning för sitt arbete, 

till exempel godis eller festa, men framförallt paus från skolarbetet.  

Flera av eleverna i den här studien arbetar också eller har andra åtaganden som tar mycket 

tid. Dessa åtaganden handlar inte om fritidsintressen, utan är andra förpliktelser. Några av 

eleverna är engagerade i skolfrågor och har visserligen ingen plikt att göra detta, men det är 

viktigt för dem att göra sina röster hörda. Några av eleverna arbetar för att kunna försörja sig 

och en elev känner sig tvingad att arbeta så många timmar som hon gör, för att hon ska få 

arbete efter studenten. En elev måste hjälpa till mycket hemma med att passa syskon och 

sköta hemmet eftersom mamman arbetar mycket. Flera av eleverna går dessutom sista året på 

gymnasiet och då de snart tar studenten tar detta en del tid, men framförallt måste de söka 

arbete. Vår tolkning av utsagorna är att skolan många gånger kan vara en frizon där man kan 

träffa kompisar och ha roligt, eller till och med en plats där man kan slappna av.  

 

I denna studie är det flera elever som upplever återkommande smärta. Smärtan kan bero på 

stress, men återkommande smärta i sig kan också vara en stressor. Vår tolkning är att de 

psykosomatiska symptomen kanske bottnar i stress, men att de också orsakar stress. Har man 

ofta ont i huvudet eller magen, spänning och värk i axlar och nacke, är det svårt att 

koncentrera sig och sköta sitt skolarbete. Det kan skapa en oro över att misslyckas med sina 

studier och då resultera i mer stress och smärta. En av eleverna säger till och med att hon 

brukar sitta på sin säng och gråta när det blir för mycket för henne.  

Enligt Spiegel et al. (1999) bör man sova cirka åtta timmar per natt (s. 1435). Det gör bara 

en av eleverna i den här studien, men att de andra inte får sin nattsömn tillgodosedd kanske 

överhuvudtaget inte har med stress att göra. I den här undersökningen var inte stress den 

tydliga orsaken till att eleverna inte fick sin nattsömn. Eleverna prioriterade att umgås med 

kompisar, titta på TV, spela spel på Internet samt chatta fram på småtimmarna och det var de 

främsta orsakerna till att nattsömnen fick för få timmar. De hade svårt att avsluta aktiviteter 

och vår tolkning är att de (förutom en elev) saknar insikt i att en del av de symptom de 

upplever på dagen kan bero på för lite sömn. Det finns en möjlighet till att upplevelsen av 
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fysiska besvär, såsom huvudvärk eller ont i magen, inte relaterar till psykosomatiska besvär 

på grund av stress, utan helt enkelt beror på att eleverna inte fått tillräckligt med sömn. 

Flera av eleverna i den här gruppen buffrar mot stress genom att umgås med någon de 

tycker om och det kan vara vänner, familj eller husdjur. För två av eleverna tycks dessutom 

husdjuren vara substitut för mänsklig närhet. Våra resultat stämmer med Haraldssons (2009, s. 

38) att elever använder socialt stöd från vänner och familj samt från husdjur för att buffra mot 

stress och återhämta sig. 

 

Vår samlade tolkning av utsagorna från dessa elever, är att det inte är skolrelaterade faktorer i 

sig som är stressorer. Det vill säga – det är inte skolfaktorer som stressar. De faktorer i 

skolans verksamhet som bidrar till upplevelsen av stress tolkar vi som delar i en större helhet, 

där skolfaktorer bara är en del av dessa stressade kvinnors liv. Resultaten i denna studie går 

inte att generalisera, vilket inte heller varit vår avsikt, men det är ändå sannolikt så att de 

speglar den verklighet vi lever i. Ett samhälle där många flickor/kvinnor upplever mer stress 

än pojkar/män (Skolverket, 2010, s. 47; Socialstyrelsen, 2009, s. 189; Brougham, m.fl., 2009, 

s. 85; SOU, 2006, s. 15; Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 289; Almeida & Kessler, 1998; 

McDonough & Walters, 2001; Wolgemuth & Betz, 1991; Kessler & McLeod, 1984). Varför 

kvinnor är mer stressade än män har vi inte undersökt, men sannolikt beror det på flera olika 

samhälleliga faktorer. 

Vi tolkar resultaten i denna studie som att eleverna säger att de är stressade på grund av 

skolfaktorer eftersom det är socialt accepterat att säga det. Det vill säga – skolan är en legitim 

faktor att skylla sin upplevda stress på, och det kan delvis bero på att myndigheters rapporter 

och media hjälper till att förstärka bilden av att det är skolfaktorer som stressar.  

Sverige idag är ett konsumtionssamhälle där märkeskläder och dyra tekniska apparater 

spelar en stor roll, och varenda ”unge” förväntas ha både mobiltelefon och bärbar dator. Alla 

familjer har inte råd med detta, men det är ofta inget man talar om. Därför är det kanske inte 

socialt accepterat att prata om att man måste arbeta vid sidan om skolan för att kunna handla 

konsumtionssaker, försörja sig eller stötta familjens ekonomi. Man berättar kanske inte heller 

att den ensamstående mamman måste arbeta mycket för att försörja sin familj och att hon då 

inte kan stötta sina barn genom svårigheter. Lika lite som man säger att man måste ta stort 

ansvar hemma med städning och att passa syskon eftersom mamma inte har tid. Arbete och 

ansvar hemma innebär att man får mindre tid till fritid, återhämtning och skolarbete. Att 

känna krav på sig att tjäna pengar eller hjälpa till med hushållet bidrar sannolikt till 
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upplevelsen av stress. Men man skyller den upplevda stressen på faktorer i skolan, eftersom 

stressorer som beror på sociala eller ekonomiska faktorer inte är lika legitima att tala om – de 

kanske till och med är illegitima.  

Skolan får ta ett stort ansvar för vad som sker i samhället och beskylls ofta för att vara den 

orsakande instansen för olika problem och symptom, samtidigt som skolan av många också 

anses vara den instans som ska åtgärda problemen. Vår tolkning är att den upplevda stressen 

hos eleverna i den här studien inte beror på skolan, utan på problem i samhällsstrukturen. 

Vilket kan tyckas vara en omöjlig uppgift för skolan att åtgärda inom ramen för dess 

verksamhet, men det är skolans ansvar att ta hänsyn till detta då det i Lpf 94 står att skolan 

ska ”uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor” (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Sammanfattningsvis så visar denna studie att elever säger att det är för mycket läxor och 

hemarbete, men det är brister i elevernas planering och prioritering som försätter dem i 

stressande situationer. När eleverna säger att det är betygen som stressar, så menar de kanske 

inte att det är att bli betygsatt som är stressfaktorn, utan den betydelse betyget kan får i 

framtiden eller som bekräftelse för självkänsla. Betygen är inte heller en belöning, utan 

eleverna belönar sig framför allt med paus från skolarbetet. Eleverna sover mindre antal 

timmar än rekommenderat, vilket kan leda till svårigheter att vara aktiv i skolan eller att 

sömnbristen kan orsaka fysiska symptom såsom huvudvärk och magont. Vår studie visar att 

det inte är skolfaktorer i sig som stressar, utan att det är hela elevernas levnadssituation som 

kommer med in i skolan och som får konsekvenser för skolarbetet. Vår studie visar dessutom 

att skolan till och med kan buffra mot stress genom att det är en social institution där eleverna 

träffar sina vänner och får socialt stöd. Våra resultat pekar mot att det inte är faktorer i skolan 

som är orsak till elevernas upplevda stress, utan att stressen kan bero på sociala och 

ekonomiska faktorer. Vilka skolan har få möjligheter att åtgärda inom ramen för sin 

verksamhet, men än dock har ett ansvar att uppmärksamma. 
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Upplevelse av skolrelaterad stress                      bilaga 1

      

     

Ta ställning till påståendena nedan: 

(Sätt kryss i en ruta på varje rad.) 

 

                      Aldrig      Sällan     Ofta       Alltid                                                                                                                                      

                 

1. Jag har för mycket läxor/hemarbeten …………….     

2.   Jag upplever prov och läxförhör som stressande ....         

3.   Jag upplever det stressande att bli betygsatt ...........         

4.   Jag har arbetsro i klassrummet ..............................         

5.   Jag kan påverka undervisningen ............................          

6.   Jag får stöd av mina lärare .....................................          

7.   Jag har höga krav på mig själv ..............................          

8.   Jag har tillräckligt med tid emellan lektioner .........         

9.    Har du god nattsömn? ……………………. ………           

 

 

   

 

Kan du tänka dig att medverka i en uppföljande intervju? 

  

 Ja Nej Jag behöver mer information för att ta ställning 

 

 Namn och klass:……………………………………………………………….. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 Anna och Marie 
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           bilaga 2

     

 

Intervjuteman   Stödord  

 

 

 

 

Stress  Hur upplever du stress? 

 

 

 

 

Skolfaktorer  Hur upplever du stress kopplad till 

skolans verksamhet? 

    

 

   

 

 

   

     

Återhämtning   Hur upplever du din fritid? 

    Hur upplever du din sömn? 

 


