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Abstrakt 

Uppsatsen behandlar temat stress hos skolbarn i åldrarna 12-19 år utifrån en 

enkätundersökning och intervjuer på två svenska skolor i södra Sverige. Syftet är att 

undersöka om lärare och elever har samma syn på fenomenet stress och om det finns 

skillnader mellan skolmoment, kön och ålder. Uppsatsen är kvantitativ såväl som kvalitativ 

och har inspirerats av ett hermeneutiskt och ett fenomenologiskt perspektiv. Stress är ett stort 

begrepp så vi har begränsat oss till 295 tonåringar och hur de själva upplever det, samt hur ca 

ett dussin anställda upplever tonåringarnas stress. Vi presenterar först vårt syfte och 

frågeställningar och därefter går vi vidare till några stressrelaterade teorier samt stressfaktorer 

kring tonårstiden. Därefter redovisas de resultat vi kommit fram till från undersökningarna på 

skolorna och även de metoder vi har använt oss av för att undersöka. Därefter avslutas 

uppsatsen med en analys då vi söker väva samman teorier med resultat och komma fram till 

eventuella åtgärder för hur elever kan hantera sin stress.  

 

Nyckelord: 

 
stress, tonåringar, pojkar, flickor, stressfaktor, stresshantering    
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1.  Inledning 

Skollagen och den nya läroplanen betonar skolans ansvar för elevers välmående (Skollag § 

25:2). Enligt de nya läroplanen Lgy 2011 ska “hälso- och livsstilfrågor uppmärksammas”. 

Beträffande grundskolan menar den nya läroplanen, Lgr 11, att “omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten”. Eftersom ungdomar tillbringar en 

tredjedel av sin vardag i skolan, är det viktigt att alla som jobbar på skolan samarbetar för att 

kunna hjälpa elever att hantera sin stress. 

 

1.1 Bakgrund och problem 

Tonåren är sannolikt en stressig period i en individs liv (McNamara 2010). Tonåringar 

utvecklas både fysiskt och psykiskt till vuxna. De börjar bli självständiga och förväntas att 

bestämma vad de ska göra med sina liv. Några faktorer som bidrar till ungdomars stress är 

bl.a. en rädsla för att misslyckas, osäkerhet, de ökade prestationskraven i samhället, höga krav 

på sig själva, stor valfrihet, ökat ansvar samt skolan som stort(SOU 2006:77). Det finns 

oerhört många rapporter om hur barn och ungdomars försämrade psykiska hälsa har ökat de 

senaste åren (Socialstyrelsen 2009, SOU 2006:77, Haraldsson 2009) .  

 

Figur 1. Socialstyrelsen folkhälsorapport 2009. 
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Figur 1 visar tydligt hur psykisk ohälsa bland ungdomar i form av nervösa besvär, 

depressioner, oro, ångest och nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat sedan 90-talet. 

Rapporten kommer ifrån olika källor, nämligen ULF-undersökningarna, SCB, 

Levnadsnivåundersökningen, Skolbarns hälsovanor, Ung i Värmland och Stockholms läns 

landstings folkhälsoenkät. I figuren jämförs kvinnor och män och det är uppenbart att tjejer är 

mer stressade än killar, vilket också visas genom tidigare forskning och genom åväl nationella 

som internationella rapporter (SOU 2009, McNamara 2000, WHO 2011). Efter att ha läst 

tidigare forskning om stress, har vi insett att stress kan te sig på flera olika sätt bland unga.  

Ätstörningar, narkotikaberoende, självmord, ångest, depression, likgiltighet, huvudvärk och 

migrän är några av besvären det kan framkalla. (McNamara 2000, Erling & Hwang 2001).  

               Att psykisk ohälsa ökar “är överraskande med tanke på de insatser som gjorts i 

välfärdssamhället för att ge barn goda förutsättningar för ett gott liv” menar den Kungliga 

Vetenskapsakademien (Petersen S et.al 2010: 22). Trots att det finns en stor mängd litteratur, 

avhandlingar och studier om stress, har ingen lyckats att minska ungdomars stress än. 

Regeringen satsar dessutom 650 miljoner kronor 2012-2015 för att stärka skolhälsovård och 

elevvård men kommunerna får bara ta del av pengarna om de satsar långsiktigt.
1
 

               Ett dilemma är att när det gäller gymnasiet är det bara ämnena hem- och 

konsumentkunskap, samt idrott och hälsa som har som syfte att förbereda eleverna på att 

hantera sin stress genom kunskap om kost och fysisk aktivitet (Gy 2011). Dock ingår inte 

dessa ämnen i alla gymnasieprogram. Andra ämnen som exempelvis, matematik, engelska 

och språk har som syfte att bland annat stärka elevers tillit samt att bidra till att elever kan lära 

sig att lösa problem på olika sätt (Gy 2011).  

               En annan svårighet är att även om det finns experter inom stresshantering i skolan, 

som till exempel skolsköterska eller kurator, så är det svårt för dem att kunna fånga upp 

elevernas hälsa i tid innan de börjar må för dåligt.  Enligt Socialstyrelsens rapport som mäter 

kvalitet i skolhälsovårdens/elevhälsans arbete med psykisk ohälsa kan man se att en 

skolpsykolog har mellan 1300 till 2800 elever på en heltidstjänst, där väntetiden för nya 

ärenden kan vara uppemot 10 veckor eller längre inom friskolor (SOU 2010:20). Alltmedan 

en skolkurator i medelsnitt har 776 elever på heltidstjänst där väntetiden för nya ärenden är 

två veckor (SOU 2010:22). En skolsköterska kan ha mellan 475 till 650 elever men det är inte 

alla skolor som har en öppen mottagning (SOU 2010:25). Elevhälsopersonal på skolorna har 

                                                            
1 Regeringskansliet. Web. 2011 november.  www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179248?setEnableCookies=true  

http://www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179248?setEnableCookies=true
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därmed stor arbetsbörda vilket borde symbolisera att en stor del av eleverna har diverse 

problem där en del av detta kan vara relaterat till stressrelaterade symptom och psykisk 

ohälsa.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi har inspirerats av liknande uppsatser, rapporter och avhandlingar och efter att ha 

observerat elever under praktiken, kan man märka av en viss stress inför vissa moment i 

skolan bland eleverna. Vi finner att ämnet stress är intressant och att det är något som under 

de senare decennierna blivit ett mer upplyst problem då vi läst tidigare forskningar på 

området. Ett dilemma som vi funnit är att dessa ofta begränsar sig till antingen bara flickor, en 

viss ålder eller bara till exempelvis skolan. Vårt mål med uppsatsen är söka bidra med en 

djupare förståelse för innebörden av stress, samt hur det kan påverka eleverna på flera olika 

sätt. Därmed vill vi undersöka en mängd olika aspekter kring vad som stressar unga och vi vill 

dessutom veta hur skollagar och lokala förordningar belyser och söker hantera problemet samt 

att undersöka om stress är olika mycket framträdande i olika åldrar och kön.  

 Har elever och lärare samma syn på elevers stress? Hur uppkommer stress, enligt 

lärare och elever, och på vilket sätt upplever elever stress? 

 Är stress olika mycket framträdande beroende på ålder och kön och i så fall vad tror 

de intervjuade anställda på skolan att det beror på? 

 Är vissa skolmoment mer relaterade till stress än andra och varför upplever eleverna 

att det är så i så fall? 

Vi kommer även utöver detta söka och finna förslag och rekommendationer som kan 

användas i skolan och som kan underlätta för elever men vår tyngdpunkt ligger på att mer 

fenomenologiskt beskriva de upplevelser av stress som framkommer genom enkäten och 

intervjuer.  

1.3 Avgränsningar 

I vår undersökning valde vi att avgränsa oss till en högstadieskola och en gymnasieskola i 

södra Sverige. Undersökningen avgränsades således till 295 elever, varav 160 av dessa var 

högstadieelever, som besvarade enkäten och därefter avgränsade vi oss till fyra eller fem 

anställda på respektive skola som vi intervjuade. Vi valde att ha med elever ifrån varje årskurs 

och försökte få det så jämt som möjligt mellan kön och klasser.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 ger en överblick över hur fenomenet stress har ökat bland unga de senaste åren samt 

vilka utmaningar skolan står inför angående ämnet. I kapitlet redogörs även för syftet och de 

frågeställningar vi söker besvara i arbetet. I kapitel 2 redovisar vi några stressrelaterade 

teorier i tonårstiden samt stressfaktorer och även teorier kring de metoder vi valt i kapitel 3. 

Kapitel 3 fokuserar även på teoretiska metodologier och försöker också klargöra vårt 

tillvägagångssätt samt hur datainsamlingsprocessen gått till. I kapitel 4 kommer vi redovisa de 

resultat som vi fått fram igenom enkäter och ifrån intervjuer för att sedemedera i kapitel 5 

återkoppla till dessa resultat genom teoretiska utgångspunkter, återkopplingar, analyser och 

diskussioner samt rekommendationer till vidare forskning.  

              Större delen av uppsatsen och framför allt nedskrivandet har vi gjort tillsammans då 

vi ofta suttit bredvid varandra. När det kommer till datainsamlandet av material så valde vi en 

naturlig uppdelning på en skola var där vi var för sig delade ut enkäter och intervjuade 

anställda. Utöver detta delade vi upp en del av arbetsbördan emellan oss så vi skulle tjäna in 

tid. Sebastian lade större fokus på enkätresultat, tabeller och statistik medan Karen lade större 

fokus på bredvidläsning och tidigare forskning som vi senare tillsammans nedtecknade och 

analyserade kring. I nästa kapitel ska vi nu söka redogöra för de olika teorier som finns kring 

stress.  

 

2. Teori 

2.1 Introduktion  

Detta arbete har en kvalitativ karaktär då vi försöker förstå, tolka, problematisera upptäcka 

och skapa utifrån fynden(Hultén, et.al, 2007:68). Då vårt arbete bygger på involverade parters 

(elever och anställda) beskrivningar av elevers stress finner vi att vi arbetar med ett närmast 

hermeneutiskt tillvägagångssätt och i vart fall åtminstone inspirerats av ett sådant. Detta då vi 

bygger vår helhet utifrån mindre delar och efter vardera mindre del som framkommer, utifrån 

elever- och anställdas beskrivningar, om stress omformas även helheten och så vidare. Utöver 

detta har det även en fenomenologisk karaktär eftersom vi i många fall beskriver fenomen 

snarare än att försöka lösa dem. I fenomenologi “försöker man förstå mänskliga erfarenheter 

så som de framträder i den konkreta livsvärlden” (Birkler 2008:115) ur aktörernas perspektiv. 

Fokus ligger därmed på elevers stressupplevelse, ur deras eget och lärarens synvinkel. För att 
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kunna få en bild av deras verklighet är det väsentligt att intervjua dem och vi använder en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju som har som syfte att “erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen” 

(Kvale, Brinkmann 2010:43) då är det ett bra sätt att samla empiri.  

            Steinar Kvale hänvisar till de sju principer som ligger till grund för den hermeneutiska 

cirkeln. Principerna för tolkningsarbetet är att en tolkning av en mening avslutas när man 

kommit fram till en rimlig och logisk god gestalt, att man prövar sina deltolkningar, att texten 

ska betraktas som autonom utifrån sin egen referensram, att forskare måste ha kunskap om 

textens tema, att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text, och slutligen att 

varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet vilket leder till att man kan “berika förståelsen 

genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten och därmed vidga textens 

mening” (Kvale & Svend 2009:226). Hermeneutisk kritik är enligt Jakob Birkler en för-

förståelse eller en förväntan som är relevant när det gäller frågan om vad förståelse är och hur 

man metodiskt bör gå till väga för att uppnå förståelse (2008:101). En hypotes vi har är att 

drivna, ambitiösa individer har en större tendens att framkalla stress än deras motsats har. 

Vilket i enlighet med andra teorier kan förklara varför tjejer är mer stressade då dem 

eventuellt kan vara mer drivna än vad killar är(Bepko & Krestan, 1995). Huruvida även om vi 

inspirerats av ett hermeneutisk tillvägagångssätt så styrs vi inte av fördomar eller hypoteser, 

för ifall man inte har någon förförståelse är det svårt att ens formulera några frågor (Bjereld, 

et.al 1999:438). 

              I den här undersökningen om stress både ur ett hermeneutiskt och fenomenologiskt 

perspektiv, är forskaren ett neutralt medium som ska förmedla den empiriska verkligheten på 

ett så objektivt och närliggande sätt som möjligt (Nylén, 2005:63). Enligt Cronbach och 

Meehl är “validering en process genom vilken man söker utveckla mer grundade tolkningar 

av observationerna” (qtd. Kvale & Brinkmann 2010:264). Kvale och Brinkmann föklarar att 

processen består av sju stadier som börjar med tematisering av teori och forskningsfrågor; 

följt av en planering eller en adekvat intervjudesign som kan producera kunskap; samt 

kvalitet i intervjun som ska omfatta en noggrann utfrågning om mening i det som sägs och 

ständig kontroll av den information som erhålls; sedan är frågan om en valid utskrift eller 

översättning från muntligt till skriftligt språk för att kunna analysera om de frågor som ställs 

till en text är valida och logiska enligt en valt validerings form; sist men inte minst avslutas 

processen med en valid rapportering (2010:267). Den här processen gäller för både 

hermeneutik eller fenomenologi.  
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            Tillförlitligheten kan också säkras genom att besvara de fyra grundläggande 

ontologisk-epistemologiska ståndpunkterna när data redovisas nämligen: om den empiriska 

datan speglar en fristående verklighet, om empirins röst talar i redovisningen eller om det är 

forskarens röst som gör det och om förhållandet emellan text och verklighet, samt 

förhållandet mellan forskaren och texten (hermeneutik) eller den studerade verkligheten 

(fenomenologi) är gott. (Nylén, 2005). Beträffande rösten är det både i fenomenologi och 

hermeneutik aktörens röst eller textens röst som bör tala så att forskningen kan vara reliabel. 

Nylén påpekar att varje forskare måste på ett medvetet och genomtänkt sätt utforma sin 

empiriredovisning i relation till forskningens övergripande utgångspunkter och syfte 

(2005:166).  

            Forskningens trolighet ur ett post-positivistiskt synsätt är främst förknippat med 

“trolighet” eller genomförandet av empirisamlingen och stärks bl.a. av långvarig och intensiv 

vistelse i den studerade miljön, samt “överförbarhet”, som handlar om i vilken utsträckning de 

lokala resultaten kan tillämpas i en annan miljö. För att möjliggöra det måste rapporten 

innehålla tillräckligt mycket deskriptiva data för att dess mottagare ska kunna bedöma 

empirisk likhet (Nylén, 2005:158). Ett annat legitimitetskriterium är ”konfirmerbarhet” som 

innebär att forskningsresultaten ska kunna bekräftas av en extern granskare inom ramen för 

den skrivna rapporten (Nylén, 2005:158). 

 

2.2 Stress 

Termen stress har många definitioner utifrån olika perspektiv (Petersen S et al, 2010:78). The 

American Institute of Stress belyser att stress är ett oerhört subjektivt fenomen som varken 

kan definieras eller mätas.
2
 Vad som kan vara stressande för några kanske inte påverkar andra 

och McNamara förklarar att: “det är fördelaktigt att betrakta stress som en process där det 

finns miljö, psykologiska och fysiologiska variabler och processer” (2000:4).  

             Enligt McNamara, kan stress förklaras med hjälp av tre olika modeller, nämligen 

miljömodellen, hälsomodellen och den fysiologiska modellen. Enligt miljömodellen är stress 

en oberoende faktor som har sitt ursprung i en påfrestande miljö, som till exempel 

förändringar i ens liv, som kan påverka en individ antingen positivt eller negativt. (McNamara 

2000:5). I den här modellen är det också viktigt att ta hänsyn till verkan av både vardagliga 

bekymmer och livets förändringar (life change events) för att kunna förutsäga ett möjligt 

                                                            
2 AIS (American Institute of Stress). stress.org. web. september 2011. 
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resultat. Miljömodellen kan betraktas som en dynamisk och flexibel process där man kan 

hantera miljöns krav utan att skadas av stressrelaterade symptom (McNamara 2000:8). En 

kritik till den här modellen är att det inte alltid går att förutse hur en individ ska reagera 

gentemot en särskild miljö eller stimuli.     

             Hälsomodellen grundas i Hans Selyes “General Adaptation Syndrome” som innefattar 

tre olika stadier: alarmreaktionen, motståndsstadiet och utmattningsstadiet. Selye använder 

termen stress som en reaktion i kroppen på en påfrestande fysisk eller psykologisk stimuli. 

(Cooper, Dewe, 2004). Selye påpekar att stress har fyra olika variabler, nämligen positiv 

stress (eustress), negativ stress (distress), överstimulering (hyperstress), och understimulering 

(hypostress) (Cooper & Dewe 2004:28). Selye menar att om en individs kropp saknar 

förmågan att anpassa sig till ett krav eller ett stimuli leder det i sin tur till en sjukdom (Cooper 

& Dewe 2004:29). Kritiken mot den här modellen är att vi kan reagera olika vid samma sorts 

stimuli.  

             Den psykologiska modellen grundas i Richard Lazarus forskning, där stress kan 

definieras som ett särskilt samspel mellan individen och dess närmiljö. Hur en person 

upplever och värderar en situation har att göra med hur den uppkomna situationen är för 

individen (qtd. McNamara 2000:6, Kleinke 2007, Cooper & Dewe, 2004). Centralt i modellen 

är kognitiv värdering och coping eller stresshantering. Beträffande värdering finns det primär 

och sekundär värdering. Deras funktion är att bidra till att en individ kan ta reda på om han 

eller hon är i en situation som är farlig, utmanande eller fördelaktig (primär utvärdering), och 

om det är så, vilka tillgångar som är tillgängliga för att kunna hantera en konflikt (sekundär 

utvärdering) (McNamara 2000, Cooper & Dewe, 2004). Coping innefattar handlingar som 

riktar sig till att hantera eller förändra ett problem (problem-focused coping), eller tankar som 

siktar mot att reglera emotionella svar till en särskild situation (emotion-focused coping) 

(McNamara 2000, Kleinke 2007). Kritik mot den här modellen förs framför allt av forskare 

med sociologisk och biologisk synsätt. De menar att teorierna kring Lazarus inte stämmer 

överens med psykologiska och fysiologiska aspekter man kan ställas inför såsom t.ex. 

arbetslöshet (McNamara 2000:7).  

           I och med denna överblick beträffande centrala stressmodeller är det tydligt att det inte 

finns någon universell definition kring hur man betraktar stress. Om stress betraktas som en 

reaktion så är det ett mer passivt och negativt sätt att se på stress där man inte har kontroll 

över situationen. Fast om stress anses som information om de tillstånd man befinner sig i, där 

man kan använda sig av den kognitiva värderingen för att hitta en lösning, då är aktören aktiv 
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och kan ha bättre kontroll över konflikten. I nästa avsnitt ska processen stress analyseras med 

fokus på tonåringar (11-18 år). 

 

2.3 Stressprocesser bland tonåringar 

Det finns mycket forskning och böcker om stress men de fokuserar oftast på vuxnas stress. En 

begränsning när det gäller en uppfattning om den självupplevda hälsan hos barn görs utifrån 

ett vuxenperspektiv (Petersen S et al, 2010:27). För att kunna främja barn och unga vuxnas 

hälsa måste vi förstå hur de utvecklas både psykiskt och fysiskt, vad som oroar dem och vad 

som intresserar dem. Tonårstiden kan definieras som;  

 “the period of transition from childhood to maturity with universal changes in 

 morphology, physiology and cognitive ability. It is characterized by rapid processes of 

 change in social and psychological functioning, as well as marked physical growth” 

 (McNamara 2000:30). 

Den upplevda stressen som ökar beror på att barn och unga vuxna förväntas att anpassa sig  

snabbt till samhällets ständiga förändringar och krav. Samhället innebär en stor påverkan på 

tonåringar och att det är drastiska förändringar sedan en tid tillbaka (qtd. McNamara 

2000:35). Vanliga stressiga händelser som påverkar ungdomar är indelade i tre 

huvudkategorier, normativ, icke normativ och vardagliga bekymmer. Den normativa består av 

en utveckling i samband med utmaningar såsom exempelvis, fysiska förändringar, 

skolövergång från högstadiet till gymnasiet, vänskapsrelationer, kärlek och förhandlingar med 

föräldrar. Den icke normativa handlar om saker som förbittrar ungdomars liv som till 

exempel, föräldrars skilsmässa, en familjmedlems bortgång eller ett handikapp. 

Avslutningsvis är vardagliga bekymmer sådant som kan vara skadligt om de eskalerar 

(McNamara 2000:37, Erling & Hwang 2001, ). 

            Vänskapsrelationer till jämnåriga är oersättliga och de spelar en avgörande roll under 

tonårstiden för att hantera begrepp som intimitet, autonomi och stressiga händelser (Erling & 

Hwang 2001:21,30). Trots att vänner kan ge ungdomar socialt stöd kan de även framkalla 

stress.  De som drabbas mest är tjejer som oftare än killar anser att skolan är en stressfaktor, 

men den här tendensen minskar när tjejer kommer upp i åldrarna 16-18, till samma nivå som 

killar (McNamara 2000:41). Även att inte umgås socialt kan påverka ungas psykiska hälsa 

och känslomässiga utveckling och risken för depression, dålig självkänsla, beteendeproblem 

och andra problem i skolan ökas genom mobbning och utfrysning. (Erling & Hwang 

2001:30). 
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2.4 Stressfaktorer bland ungdomar 

Skolverket argumenterar i Rapport 344 om Attityder till skolan 2009, att “stressreaktioner 

kan bland annat ses som ett resultat av en störning i samspelet mellan människa och miljö, 

eller av en alltför stor obalans mellan individens resurser och omgivningens krav” (2009). 

Enligt Region Hallands utredning om Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, 

förklaras det ”av den ökade individualisering, att ungdomsperioden har förlängts, ökade krav 

på prestationer, medias påverkan, ökad alkoholkonsumtion, mobbning, bostadsbrist, ökad 

arbetslöshet och ekonomisk utsatthet” (Isaksson, 2010:6) 

               Att ha höga krav på sig själv är mer vanligt hos tjejer än killar och Betty Friedan 

diskuterar det i sin bok The Feminine Mystique "problemet som saknar namn" (Bepko & 

Krestan, 1995:14, 15). Hon menar att det subtila budskapet samhället ger är att “kvinnor är 

defekta (…), och att de är sämre än män” (Bepko & Krestan, 1995:14, 53). Friedan påpekar 

att bilder på film och i TV avspeglar de orealistiska arketyper vi har inom oss av hur kvinnor 

ska vara. Hon förklarar att dem här arketyperna hindrar oss från att observera att samhället 

reagerar på en kvinna som inte fyller lagens krav eller kvinnor som förlorar kontrollen över 

sig själva, “med att skylla allt på henne själv” (Bepko & Krestan, 1995:14, 81). Trots att både 

tjejer och killar lär sig vad samhället kräver utav media är det trots allt kvinnor som påverkas 

mest. Tjejer strävar då efter att visa att dem är värda något genom att vara duktiga.  

               Samhällets krav är inte bara en medial påverkan utan även anhöriga och lärares  

förväntningar påverkar elevers. Barn internaliserar lärarnas åsikter, som till exempel när det 

gäller att lyckas och misslyckas i skolan (Gillham & Reivich, 2007:313). Förutom åsikter 

påverkas även eleverna av lärarnas sätt och det finns forskning som belyser att killar har en 

tendens att dominera klassens diskussion (Crocco & Libresco, 2006:112). Om läraren inte gör 

något för att bidra till en mer balanserad diskussion lektionerna kan det leda till att tjejer 

tystas och att de tror att deras åsikter inte är så viktiga. En del lärare fokuserar även mer på 

betyg än på kunskap och det kan resultera i att elever också lägger mer vikt på att få bra betyg 

än de gör för att lära sig för lärandets skull. 

               En annan faktor kring stress är att ungdomars sociala aktionsradie ökar dramatiskt 

under ungdomstiden (Lundberg, 2001, Medierådet, 2010). De kommer ständigt i kontakt med 

nya fysiska och virtuella miljöer och det kräver att de förbättrar sin kommunikationsförmåga i 

olika miljöer. I den digitala miljön kan människan vara vem man vill när man är online och 

uttrycka sig hur som helst vilket kan leda till att språket man använder på internet har blivit 

mer aggressivt när individer interagerar med varandra. (Weil & Rosen 1997:94). De sociala 
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nätverken har vidgats de senaste åren och ungdomar måste lära sig att hantera både den 

fysiska miljön med exempelvis skola, jobb och hem tillsammans med den digitala miljön på 

nätet. Enligt medierådet är 92 % av flickorna och 89 % av pojkarna ute på internet flera 

gånger i veckan där de vanligaste internetaktiviteterna som unga mellan 12-16 år ägnar sig åt 

presenteras i tabell 1 nedan. Då man utläser tabellen ser man att spela spel och titta på 

filmklipp är de vanligaste aktiviteterna på internet, följt av att socialisera. Att använda internet 

är en av de viktigaste aktiviteter för unga, följt av att träffa kompisar eller sporta.  

Tabell 1. Media vanor bland unga. Källa. Medierådet, 2010 
3
 

 Titta på 

filmklipp 

Spela 

spel 

Chatta Umgås på 

sociala 

sajter 

Göra läxor 

och 

skolarbeten 

Söka 

information 

om annat än 

skolarbete 

Mejla 

Pojkar 85% 64% 63% 56% 34% 15% 14% 

Flickor 65% 32% 77% 79% 51% 11% 21% 

              De nya skolreformerna betonar digital kompetens som en stor del av kursplaner 

(Skollag 2011, GY2011, Lgr11). Trots att IT ger möjlighet att variera och individualisera 

undervisningen så finns det en del som är negativa till den utveckling som sker. En anledning 

är att det är lätt att tro att man kan göra flera saker samtidigt som att exempelvis kolla på 

facebook, göra läxor och söka information. Fast till skillnad från datorer kan människor bara 

ägna uppmärksamhet åt en sak i taget och vi växlar från “en task” till den andra (Weil 1997). 

Multitasking kan leda till att vårt nervsystem överarbetas eller överstimuleras och då drabbas 

vi av dåligt minne, brist på koncentration och risken att bli utbrända ökar (Weil 1997:109- 

115). Unga behöver vägledning för att kunna utnyttja IT utan att skadas. Medieråd har 

exempelvis utgivit en handbok där lärare får råd om hur de kan främja elevernas kritiska 

förmågor när det gäller att använda IT som verktyg i deras lärande (Medierådet, 2011).  

             Tidigare låg fokus på de fördelar som IT-användning tillförde skolan men inte så 

mycket på de möjliga nackdelar som detta medförde och vad som kunde göras föra att 

undvika dem. Pågående forskning visar exempelvis på hur strålning från trådlösa internet 

påverkar nervssystemet och kan leda till stress. Gunilla Ladberg förklarar att nervssystemet 

arbetar med elektriska signaler och att strålning från de trådlösa systemen stör kroppens egna 

signaler. Det stör också produktionen av sömnhormonet melatonin och där fökjden kan bli 

sömnstörningar. Det bidrar dessutom till allergier då kroppen reagerar på strålning som på 

                                                            
3 I undersökningen 1000 barn mellan 12-16 år medverkade. 
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gifter eller allergener (Ladberg, 2009). Barn är dessutom mer sårbara eftersom de har tunnare 

skallar och deras hjärna ännu inte är färdigutvecklad. 

             I andra länder som exempelvis England har skolor uppmanats att förbjuda både 

trådlösa datornätverk (Wi-Fi) och mobiltelefoner eftersom de kan äventyra barns hälsa 

(Borland, 2011). I Kanada och Frankrike finns det fler skolor som är fria från trådlösa nätverk 

för att skydda barns hälsa (lemonde 2009,16:9 Canadian Documentary
4
). Det finns rapporter 

som kopplar trådlös teknik till stress liknande symptom, nämligen försämrat minne och 

huvudvärk, nedsatt koncentrationsförmåga, och trötthet. Enligt generalsekreteraren för 

fackförening Voice, tidigare Professional Association of Teachers Philip Parkin befararar att 

Wi-Fi strålning skadar nervsystemets utveckling hos barnen och vill ha en utredning angående 

långsiktiga hälsorisker (Roseqvist, 2011). Även om det ännu inte finns tillräcklig forskning 

kring hur skadliga trädlösa nätverk är kan det ändå vara rimligt att tänka sig för då de kan vara 

stresshöjande.  

            En annan stressfaktor är skolan och flera rapporter bland ungdomar i skolan visar att 

80% av tonåringar tycker att skolan stressar dem  (FoU-enheten, Halland 2006). Enligt 

skolverkets rapport om “Attityder till skolan 2009”, är läxor den vanligaste orsaken till stress. 

Mer än var fjärde elev känner sig stressad av läxor varje dag eller en till flera gånger i veckan. 

Både killar och tjejer är stressade inför läxor, prov och betyg, men tjejer oroar sig mer än 

killar. En studie kring ungar och deras medievanor visar att den vanligaste sysselsättningen 

bland unga är att göra läxan (70%), följt av att använda internet (70%) och att vara hos deras 

vänner (55%) (Medierådet 2010:31). Utbildningexperten, Alfie Kohn, ifrågasätter läxans syfte 

och påstår att det inte finns några bevis för att elever lär bättre med hjälp av läxor. Han menar 

att läxan finns för att  kompensera tiden läraren saknar under lektionen och för att ge elever 

extra uppgifter så att de kan träna sig på ämnet, trots att denna sorts ”drilling”-övningar enligt 

Kohn inte nödväntidgtvis bidrar till ett bättre förståelse. Dessutom menar Kohn att en annan 

aspekt kan vara att läxor begränsar elevers fritid vilket gör att de inte behöver hamna i 

problem med samhället på grund av för mycket fritid. Det finns inga bevis för detta men det 

förs en diskussion kring området och fördomar man som lärare kan bära med sig för att ge 

läxor för att minska tonåringars chans till vandalism, då tonåringar framför allt vandaliserar.             

                                                            
4 Canadian documentary tillgängligt www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I&lr=1&user=safeschool 

web.2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I&lr=1&user=safeschool
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             Läxornas nackdelar är även att elever kopplar de till betyg men inte till inlärning och 

att läxor tar en stor del av tiden som barn behöver för att koppla av efter en skoldag. 

Dessutom menar Kohn att inte alla får stöd hemifrån för att göra läxor vilket är en nackdel 

(Kohn 2007). En annan skolrelaterad aspekt är att många elever menar att lärarnas krav är för 

höga och att mängden av skoluppgifter är så påtaglig att elever har mindre tid åt andra 

fritidsaktiviteter som skulle motverka stress.  

              Lgr 11 uppmanar också att alla som arbetar i skolan “ska samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. För att främja en effektiv förebyggande 

hälsoplan inom skolan är det nödvändig att elevhälsans personal och lärarna samarbetar. I 

samband med insatserna för att främja elevhälsans arbete har Skolverket identifierat behov av 

kompetensutveckling för elevhälsans personal (Skolverket, 2010:14) Ett stort problem är att 

lärarutbildningen saknar utbildning inom psykologi eller barn- och tonåringars utveckling 

som är en del av en vanlig lärarutbildning i andra länder, som till exempel i Frankrike, 

Mexiko, och USA, bl.a. Lärarens roll är viktig för att bidra till en mindre stressig skolmiljö. 

Lärare stressar mest och sover minst visar en statistisksammanställing som TCO har gjort 

(Arevik & Södergren, 2011) och att lärarna är stressade kan stressa elever . Elevhälsopersonal 

har ansvar för elever men inte för lärarna. Lärarna skulle också ha nytta av att ha vägledning 

där dem kan hantera deras stress på ett bättre sätt. Trots att arbetsbördan är hög hos 

elevhälsopersonalen och lärarna så finns det möjligheter som kan användas för att ge stöd och 

råd till lärarna, till exempel på personalmötet. Rektorn har ansvar för att se till att personalen 

vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling (Skollag § 2, 34 ). 

              Nu har vi tagit upp några teorier kring om hur stress kan betraktas och även kring hur 

olika metoder kan teoretiskt skilja sig ut. Fortsättningsvis ska vi nu i kommande kapitel 

redogöra för hur vi använde oss av dessa metoder för att samla in och bearbeta den data som 

vi kom fram till i undersökningen.   

 

3. Metod 

Vi sökte svar på våra frågeställningar genom att utforma en enkät som fördelas mellan 

eleverna på en gymnasie- respektive högstadieskola. Enkäten rör frågor om stress i åldrarna 

12-19 och besvarades av 295 elever
5
, där 165 är grundskolelever och 130 är gymnasielever. 

Utöver detta intervjuades fem lärare, varav tre på grundskolan, samt en kurator och 

                                                            
5 Bilaga 1 
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skolsköterska på de båda skolorna om deras syn på stress. För att även söka svar på de 

förebyggande åtgärder vi frågat oss i det inledande kapitlet har vi även intervjuat utbildad 

personal som arbetar på studenthälsan på en högskola i södra Sverige. Frågorna som de 

anställda på skolorna besvarade skiljer sig lite åt från enkäten men rör sig inom samma 

område, nämligen elevers stress, se bilaga 2. Därmed arbetade vi såväl kvantitativt som 

kvalitativt eftersom vi därmed kunde täcka in fler infallsvinklar och ge undersökningen en 

mer fullständig bild och detta sätt att arbeta utifrån kallas för trianguleringsmetoden (Eliasson 

2010, s.31).   

           De lärare och övriga anställda på skolorna som intervjuades utvaldes oftast genom 

bekvämlighetsurval och var till exempel lärare som vi skapat en god relation till och som 

frivilligt hjälpte oss bedriva vår undersökning. Huruvida vissa anställda såsom kuratorer, 

studenthälsopersonal och skolsköterskor fanns det för få anställda av för att kunna göra ett 

sådant urval. Ur ett validitetssynsätt kan man tycka att det kanske vore att föredra att ha ett 

helt slumpmässigt urval av anställda men detta kan leda till att man bara får exempelvis ett 

enda kön att intervjua och då vi inte fann det optimalt systematiserade vi istället slumpen för 

att därigenom göra uppsatsen så reliabel som möjligt.  

            Vi har även sökt att arbeta så etiskt och objektivt som möjligt för att få en hög 

reliabilitet genom såväl anonymitet som intresseskydd av deltagare. Då vi i senare kapitel 

presenterar intervjuer har vi valt att redovisa de som, en lärare menar, eller en intervjuad 

anställd hävdar och så vidare för att hålla det anonymt. Vi har valt att vare sig beskriva den 

intervjuades ålder, kön eller ämnestillhörighet utan enbart om personen arbetar inom 

högstadiet eller gymnasiet. Vår undersökning har också fått ett godkännande av de skolor vi 

bedrivit undersökningen på samt av de handledare som övervakat oss.  

           Vid ett fåtal tillfällen, då våra scheman kolliderade, tvingades vi använda oss av 

följebrev eller liknande muntliga instruktioner till förehavande lärare men i de flesta fallen 

bedrev vi själva vår undersökning på skolorna och kunde därmed instruera eleverna men i 

samtliga fall godkändes vår undersökning av de inblandade. (Denscombe 2004, Rönnqvist & 

Vinterek 2008).  

            Då vi fick en stor del av våra resultat kvantitativt, alltså i siffror och tabellformer, på 

grund av enkäten så kommer vi i resultatdelen använda oss av en mängd matematiska metoder 

och instrument som hjälpmedel för att komma fram till de resultat som vi ämnar undersöka 

för att få en ”nyanserad kunskap” (Birkler, 2008:56). Exempel på dessa är bland annat 

diagram, såsom linje- och stapeldiagram, procentsatser och medel- och typvärden som 
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kompareras med varandra för att kunna se mer eller mindre generella tendenser i elevernas 

respons och syn på stress. Enkäten (se bilaga 1) har även några öppna frågor som liknar en 

kvalitativ intervjuundersökning för att täcka in så många svar så möjligt (Eliasson 2010:37) 

och då man tolkar svaren är det viktigt att analysera resultaten för att få en bättre bild av deras 

upplevda verklighet. I enkäten fick eleverna besvara hur stressad tanken på olika områden, 

såsom fritid, hälsa, skola och relationer, gjorde dem där de fick fylla i en skala från 0-10 där 0 

blir inget stressad och 10 därmed väldigt stressad. Utifrån de svar vi fick kunde vi komma 

fram till medel- och typvärden, genom att räkna ut ett totalvärde och dividera med antal 

svarande. Samt genom att beräkna det vanligaste svaret per fråga kunde man komma fram till 

respektive frågas typvärde. Därefter kan statistiska, kvantitativa skillnader emellan olika 

områden såsom exempelvis kärlek och betyg utläsas och därigenom påvisa skillnader mellan 

ålder och kön.                     

           Dessa kommer sedermera att presenteras del för del alltgenom resultatdelen genom 

snittvärden, tabeller, bilagor och grafer. I de fall fler än ett värde är det vanligaste svaret på en 

fråga (typvärdet) blir detta ett bekymmer vid diagrampresentation. I de fall detta förekommer 

har vi valt det typvärde som befinner sig närmast medelvärdet för samma undersökning och 

därefter presenteras samtliga typvärden genom diverse tabeller i bilaga 3.                 

           Vi har funnit att vår enkät gett oss en uppsjö med matematiska möjligheter och värden 

men att det är omöjligt att ta upp alla på ett begränsat antal sidor. I en större uppsats hade man 

kunnat mäta och krossrefererat kategorier med varandra på ett långt mer ingående sätt än vi 

haft plats för. Istället har vi valt att mer följa frågorna från enkäten, se bilaga 1, och beskriva 

statistiken utifrån och kring dessa. Utöver detta finns det även vissa föreskrifter för var man 

skriver textförklaringen vid användandet av tabeller och figurer som vi frångått i bilaga 3. Det 

har vi gjort eftersom vi fann att det ser bättre ut om det konsekvent står en förklaring ovanför 

oavsett vilken form diagramet har. Vi har dock följt föreskrifterna i de fall diagram 

förekommit inuti själva uppsatsen, där visas textinformationen ovanför tabeller och under 

figurer.   

            Angående intervjuerna så är dessa halvstrukturerade och utgår från intervjuguiden.
6
 

Fördelen med att ha den här formen av intervju är att den som intervjuar kan gå mer på djupet, 

så länge som den intervjuade godkänner det (Eliasson 2010:26). Vi har dessutom sökt vara 

neutrala under intervjuerna för att undvika att påverka den intervjuade med tanke på 

                                                            
6 Bilaga 2 
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reliabilitet och validitet (Eliasson 2010:27) och intervjuerna inspelades och transkriberades 

för att sedan kunna analyseras. Intervjuerna som sådana finner vi var fenomenologiska på det 

sättet att de intervjuade mest beskrev sin bild av verkligheten men då vi senare jämförde flera 

intervjuer med varandra och även jämförde de med andra kvantitativa resultat såg man en 

större hermeneutisk bild utifrån de många mindre delarna. Det hermeneutiska och det 

fenomenologiska tillvägagångssättet gick därmed mycket hand i hand med varandra och även 

enkäten gick till på liknande sätt då vissa beskrivande svar och tendenser som syntes gav oss 

nya idéer vilket ledde till nya funderingar och frågor och en av dem var frågan om ambition 

som tas upp nedan.  

             För att söka svar på om ambitiösa elever är mer stressade än ickeambitiösa valde vi ut 

fem ämnen som man kunde svara 0-10 på i enkäten som vi ansåg hade med ambition att göra 

och dessa frågor som vi kopplade ihop med ambition var betyg, krav på sig själv, prov, 

redovisningar och rädsla för att misslyckas. Därefter räknade vi ut medelvärde och såg ifall 

elever som svarat ja i snitt var mer stressade än de som svarat nej. Då det med stor marginal 

vanligaste svaret angående ambition bland eleverna var ja valde vi att slå ihop de som svarade 

nej med de som på egen hand svarade att de låg mitt emellan ja och nej trots att detta på 

förhand inte var ett svarsalternativ. Frågan om ambition i enkäten var en miss av oss då vi 

bara hade två svarsalternativ och borde haft fler men på detta sätt sökte vi jämna ut de båda 

lägren, så vi valde att slå ihop nej med detta nya mellanläge i ett försök att minska övervikten 

av ja-svarande elever. Vi anser också att om eleven självmant utan påverkan från enkäten valt 

ett eget svarsalternativ drar mer åt alternativet nej än alternativet ja och på grund av dessa två 

argument kommer vi i resultatdelen i kapitel 4 presentera detta mellanläge tillsammans med 

nej då vi beskriver ambition.  

              En matematisk avgränsning vi beslutat att göra är att inte använda oss av eller 

presentera resultat genom medianvärde då vi anser att vi vill se topparna och dalarna (extrem 

stress och ingen stress) istället för att ta bort de högsta och lägsta värdena för att därefter få ett 

jämnare mittenregister. Istället använder vi både typ- och medelvärde för att komma närmare 

”sanningen”.  

 

4. Resultat 

Beakta att de procentuella resultat vi presenterar angående mest och minst stressrelaterade 

ämnen senare i kapitlet kan vara missvisande. Detta kommer av faktumet att eleverna i 

enkäten oftast svarat mer än ett ämne (se fråga 4 och 5, bilaga 1), alltså exempelvis svarat 
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matematik och 

engelska som minst 

stressiga ämnen. Vi 

har valt att redovisa 

detta på det sätt som 

eleverna presenterat 

den och därmed 

påverkas den 

procentuella 

säkerheten eftersom det 

finns fler delröster än totalröster, alltså ett totalvärde som överstiger 100 %. Dock påverkar 

inte detta säkerheten med att se procentuellt närmare på delarna, alltså exempelvis är det 

fortfarande 15 av 25 pojkar i årskurs 1 som svarat matematik som minst stressigt, även om det 

också är 14 av 25 pojkar i samma årskurs som svarat engelska vilket är värt att tänka på då vi 

presenterar skolämnen.  Utöver detta kommer en stor del av resultaten presenteras i 

genomsnittliga värden och jämföras med varandra som mer eller mindre stressiga. Vi har 

härmed räknat med att 

ett högre genomsnitt 

symboliserar fler elever 

som svarat högre värden 

och som ofta går hand i 

hand med det vanligaste 

svaret, typvärdet.  

            På den allmänna 

frågan på enkäten(se 

figur 2 och 3 i 

uppsatsen)
7
 där eleverna 

i undersökningen fick 

                                                            
7 Y-axeln i figur 2 och 3 representerar antal svarande elever per alternativ. Notera att varje årskurs 
och köns upplevda medelvärde för stress står inom parentes vid sidan. Värdet varierar emellan 0 till 5, 
där 0 representerar aldrig, upp till 5 som står för alltid. 
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svara på hur stressade de generellt sett är och hur ofta de upplever stress svarade de flesta 

eleverna att de var stressade några gånger i månaden. Lägst värden tenderar killar i årskurs 8 

och 9 svara där 50 % svarade väldigt sällan, där även det lägsta medelvärdet återfinns 

(killarna i årskurs 8). I gymnasiet är stresstendensen stigande med ålder medan den i 

högstadiet är högst bland elever i årskurs 7 (se figur 3, bilaga 3) och intressant nog fallande 

med ålder för tjejer, alltså ju äldre man blir desto mer sällan stressar man(i högstadiet). Högst 

enskilt värde i högstadiet kan man dock finna då man tittar närmare på tjejerna i årskurs 8, där 

nära 21 % svarat att de upplever stress dagligen. Högst generell stresstendens kan utläsas från 

eleverna i gymnasiet och därigenom framför allt från tjejer. Exempelvis är det vanligaste 

svaret bland killar i årskurs 3 och tjejer i årskurs 2 att de upplever en daglig stress, ett värde 

som nästan uppnås genomsnittligt av tjejer i årskurs 3, alltså är de rikligt stressade.  

            Överlag kan man utläsa att eleverna i högstadiet inte upplever en lika frekvent stress 

som eleverna i gymnasiet och att tjejer oftare upplever sig stressade än vad killar gör. De 

flesta anställda vi intervjuat tror generellt kring stress att den ökar med ålder, exempelvis att 

årskurs 9 är mer stressade än årskurs 7, vilket inte i högstadiet stämmer för vare sig tjejer eller 

killar, enligt denna fråga i alla fall. Dessutom är det mest vanligt att de vi intervjuat tror att 

tjejer är mer stressade men vissa tror även att det inte är någon skillnad utan att tjejer snarare 

bara är bättre på att erkänna att de är stressade och att det snarare beror på andra faktorer 

såsom exempelvis hemförhållanden vilket vi senare kommer återkomma till.    

 

4.1 Skolmoment 

4.1.1 Generellt kring studier 

På frågan i enkäten om stress påverkar elevernas fokusering på skoluppgifter (fråga 8, bilaga 

1) blev svaret med stor marginal ja. Kring 73 % av eleverna i högstadiet och 78 % av eleverna 

i högstadiet svarade ja och det är vanligare hos tjejer som tycker stress påverkar dem negativt 

i skolan (se figur 4, bilaga 3). Samtliga tjejers procentuella resultat översteg killarnas för 

samma årskurs där det var jämnast emellan eleverna i årskurs 7. Tjejerna i årskurs 1 var 

dessutom de av alla som med störst procentuell marginal tyckte att så var fallet. En noterbar 

observation som kunde utläsas var att killarna i årskurs 3 resp. 9 fann det minst påverkande, 

alltså de äldsta i respektive skola.  
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4.1.2 Skolämnen i högstadiet 

Efter att läst ut svaren från enkäten kan man se tydliga tendenser kring de ämnen elever tycker 

är mest stressiga (Se figur 5 och 6, bilaga 3). På grundskolan anser tjejer att NO är mest 

stressigt tätt följt av matematik. Var tredje tjej säger NO och var fjärde tjej säger matematik. 

Hos killar i högstadiet är läget omvänt då matematik ses som mest stressigt, tätt följt av NO, 

ca var fjärde kille svarar något av dessa två. Därmed kan man tydligt se dessa två ämnen som 

mest stressgivande bland högstadieelever då varannan elev svarat NO eller matematik som 

mest stressigt i enkäten. De skäl eleverna lyfter fram i enkäten som gör dessa två ämnen så 

pass stressiga har framför allt att göra med att ämnena är svårförståeliga, att det är mycket 

läxor, proven är svåra, arbetssätt är tidsödande, en oro att nå målen och många uppgifter att 

göra under lektionstid.    

              Noterbart och intressant är att det tredje mest stressiga ämnet i högstadiet för killar 

blev hemkunskap vilket vi finner förvånande. Var åttonde manlig elev i högstadiet tycker det 

och det är fler än såväl SO som språk vilket är något som vi på förhand inte hade gissat. 

Jämförelsevis är det bara var 25e tjej i högstadiet som håller hemkunskap som mest stressigt 

vilket är en intressant skillnad könen emellan. Det är framför allt killarna i årskurs 7 som 

tycker hemkunskap är stressigt där hemkunskap är typvärdet(alltså vanligast förekommande) 

på mest stressigt ämne för den årskursen, alltså mer än såväl NO som matematik. Noterbart är 

också skillnaden könen emellan i ämnet, nämligen att ingen tjej i årskurs 7 svarat hemkunskap 

som mest stressigt utan de få tjejer som svarat hemkunskap återfinns i årskurs 8 och 9. Skälen 

som eleverna oftast hävdar gör hemkunskap stressigt är att man ska hinna klart med rätten i 

tid och att man måste vara uppmärksam så att man inte misslyckas och det är även vad en 

intervjuad lärare är inne på då personen också tror att hemkunskap kan vara stressigare än 

man tror eftersom eleverna måste hinna mycket på lektionerna.  

             Gemensamt för alla dessa mer stressiga ämnen är således att varje lektion är lite som 

en deadline för eleverna, där eleverna tycker att de måste hinna med vissa moment innan 

lektionen är slut vilket leder till en stresshöjning. En tjej i årskurs 7 skriver så här om varför 

hon finner matematik mest stressigt: ”För man måste jobba mycket annars får man bakläxa.” 

Det mest extrema svaret om mest stressiga ämnen och varför fås av en kille i årskurs 7 som 

skriver så här om ett av dessa tre ämnen:” Läraren hotar med sämre betyg fast vi inte har 

betyg.” Samma individ skriver samtidigt att idrott, engelska och SO är minst stressiga för att: 

”Det är bra lärare och de retas inte.” Angående de ämnen som eleverna i högstadiet 

besvarade som minst stressiga så skiljde det sig mellan könen. Det med stor marginal 
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vanligaste svaret bland killarna var idrott som var tredje kille fann minst stressfullt. Därefter 

är det ett relativt stort hopp ned till de efterföljande näst minst stressiga ämnena för killar, 

nämligen musik, bild och matematik, i den ordningen. Det var väldigt jämnt mellan dessa där 

ungefär var åttonde kille svarade något av dessa tre och intressant är att matematik är så pass 

högt upp på denna skala hos killar då den även närmast dominerar skalan mest stressigt ämne 

hos båda könen. 

             Bland tjejer är det ungefär samma ämnen som ses som mindre stressiga som killarna 

ansåg med skillnaden att det istället är musik(ca var tredje tjej) som relativt klart anses som 

minst stressigt, följt av slöjd och bild(ca var femte tjej) och därefter kommer idrott, vilket 

ungefär var sjunde tjej valde. En intressant notering vi har gjort angående olika stressfulla 

ämnen är ämnet slöjd som enligt tjejer ses som väldigt fridfullt, mer än var femte tjej håller 

detta som minst stressigt och intressant nog är att ingen håller det som mest stressigt, till 

skillnad från killarna i högstadiet. Det är framför allt tjejerna i årskurs 9 som tycker slöjd är 

stressfritt där 40 % svarar detta och alltså mest populärt bland minst stressiga ämnen i den 

årskursen för tjejer.  

             8 % av killarna tycker slöjd är minst stressigt och det gör slöjd till femte minst 

stressigt ämne bland killar, så alltså statistiskt relativt stressfritt. Noterbart är dock att det 

nästan är lika vanligt att killar ser slöjd som mest stressigt då den även är på en delad 

fjärdeplats bland mest stressiga ämnen och en annan intressant observation är att samtliga 

killar som rankar slöjd som mest stressigt återfinns i årskurs 7, alltså var femte kille i den 

årskursen, medan de som finner det minst stressigt är spritt mellan årskurserna. De svar som 

eleverna ger angående varför slöjd är stressigt liknar de som gavs angående hemkunskap, 

nämligen deadlines(att vara klar på en viss tid), att man måste vara bra på ämnet och att det är 

mycket att göra.  

             De vanligaste svaren till att ämnen som slöjd, bild, musik och idrott anses stressfriare 

än andra är bland annat att det är tyst, lugnt och/eller stilla, inga prov eller läxor, skönt, lätt 

och avslappnande, roligt, man kan arbeta i sin egen takt samt att de är duktiga på det. De 

anställda vi intervjuat på högstadiet tror oftast att lästunga ämnen, såsom SO och NO, och 

kärnämnen är mer stressiga för eleverna medan praktiska ämnen är mindre stressiga även om 

de också betygssätt. En anställd på gymnasiet såväl som på högstadiet anser att egentligen 

borde betyg avskaffas eller läggas mindre fokus på för att minska elevers stress och 

därigenom tror personen från gymnasiet att lärande hade gynnats. Den anställda på gymnasiet 

menar att betyg enbart gör att man lär för stunden och främjar inte kunskap. Personen på 
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högstadiet kontraderar därefter sig själv och menar att det är en utopisk omöjlighet då ifall 

man inte har betyg blir behörighet senare i livet en svårighet men man skulle i vart fall kunna 

avskaffa betygen i de praktiska ämnena. Detta då individen tror de är mindre stressiga 

eftersom man mår bra av att arbeta med händerna och därmed hade kunnat använda dessa 

ämnen som en sorts frizon för stress i skolan. Samma person tror också att matte är ett ämne 

som genererar hög stress då det antingen är ett ämne man gillar eller ogillar och ifall man 

börjar sacka efter kommer det bara bli mer och mer att ta ikapp. En annan lärare på högstadiet 

tror angående musik att eleverna inte stressar för de mer spelar och kopplar bort och inte 

tänker på det som läraren måste tänka på angående måluppfyllelser och liknande. Dessutom 

finner den intervjuade att musik inte har prov i samma bemärkelse som andra ämnen vilket 

eleverna uppskattar och detta överrensstämmer med många av elevernas utsagor.     

 

4.1.3 Skolämnen i gymnasiet 

I gymnasiet kan man se såväl skillnader som likheter med svaren i högstadiet. Vid första 

anblicken kan det vara svårt att dra några direkta paralleller åldrarna emellan då det skiljer sig 

från program till program och också i ålder vilka ämnen man läser på gymnasiet vilket gör att 

det statistiskt är svårt att visa tendenser då vissa årskurser inte läser ämnen andra årskurser 

relaterar till stress. En annan aspekt man bör ha med sig då man utläser de gymnasiala 

enkätsvaren (se figur 7 och 8, bilaga 3) är att majoriteten av eleverna i undersökningen går på 

samhällsorienterade program med sportslig inriktning och därmed torde ha en viss fallenhet 

och eventuellt passion för liknande ämnen, vilket kan påverka resultaten för enkäten och gör 

att man inte bör dra alltför långtgående jämförelser med högstadiet.  

            Noterbart är att det är två ämnen som sticker ut exceptionellt mycket bland eleverna 

(oavsett kön). Matematik är överlägset mest stressigt som diagrammet visar där 56,7 % av 

killarna och 67,1 % av tjejerna svarar det. I jämförelse finner man idrott som eleverna med 

stor marginal finner minst stressigt, mer än varannan elev (52 %)på gymnasiet finner det mest 

stressfritt. I övrigt kan man se en tendens att engelska, svenska och SO kommer efter 

respektive kategoris mest svarade ämne. SO (10,8 % av elevernas röster) är därefter näst mest 

stressigt ämne och svenska näst minst stressigt ämne (10,8 % av elevernas val). Alltså i båda 

fallen har det näst vanligaste ämnet enbart 14 röster utav 130 elever, vilket vidare belyser vad 

just idrott och matematik står ut ur mängden.  

            Det eleverna nämner som gör idrott icke stressigt är framför allt att det är lite prov och 

läxor, de finner ämnet kul eller lätt, de behärskar det et cetera. En tjej i årskurs 1 beskriver 
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idrott så här: ”Det är lite prov och idrott gör att jag blir av med stressen ifrån andra ämnen”. 

En kille i årskurs 1 skriver: ”I idrott är det inga läxor och man slipper stressa på 

lektionerna”. I jämförelse det som gör matematik mest stressigt är att det är ett högt tempo, 

svårt att förstå, ständigt nya saker, mycket att göra och går för fort framåt, läraren är inte bra, 

det är lätt att halka efter och mycket hemarbete krävs. En tjej i årskurs 3 skriver så här om 

varför ämnen är stressiga: ”Det är alltid en deadline att passa och mycket läxor”. De 

anställda som intervjuats på gymnasiet tror oftast att elevers favoritämne beror på lärarnas 

arbetssätt, vald undervisningsmetod, elevernas förmåga och intresse. Ämnen där man behöver 

prestera i och antagligen matte är vanliga svar vilket stämmer överrens med elevernas egna 

svar då de ofta talar om att det är mycket att göra i vissa ämnen.  

           Om man jämför högstadiet med gymnasiet ser man en stor skillnad i ämnet NO, istället 

för mest stressigt ämne där 30 % av eleverna skriver ett naturorienterat ämne som mest 

stressigt är det på gymnasiet bara 6 % av eleverna som väljer NO och detta kan bero på att de 

läser en samhällsinriktad linje där man inte läser NO-ämnen lika frekvent som man gör i 

exempelvis högstadiet eller på andra gymnasieprogram.   

 

4.1.4 Betyg och ambition i högstadiet 

Då inte vare sig årskurs 7 eller 8 ännu får betyg, då enkäten gjordes på hösten, innan framför 

allt årskurs 8 hunnit få sina första betyg, kan vi inte redovisa dessa värden. Huruvida i årskurs 

9 har de hunnit få betyg och där var bland tjejerna det vanligaste betyget väl godkänt medan 

det för killarna överväldigande vanligaste betyget var godkänt, killar i årskurs 9 har också ett 

av de lägsta medelvärden på hur mycket betyg stressar dem. De enda som har lägre värden är 

killar i årskurs 8 och typvärdet på killar i årskurs 7(se tabell 2, bilaga 3). På frågan om 

ambition svarar tre av fyra elever på högstadiet att de är ambitiösa och tjejer svarar något mer 

procentuellt frekvent att de är ambitiösa än vad killar gör.  

            Detta stämmer inte överrens med det de flesta anställda tror, då de oftast anser att 

ungefär varannan elev är ambitiös eller att det är väldigt olika från klass till klass. Elever 

verkar ha en tendens att blanda ihop ambition med måluppfyllelse ur lärarnas synvinkel. Vissa 

lärare menar att elever vill ha högt betyg för att de har jobbat hårt men detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära att de uppfyllt målen menar intervjuade och detta gör sig även 

gällande för gymnasiet.  

            De medelvärden vi fått ut i årskurs 9 angående ambition visar att såväl killar som tjejer 

som svarat ja uppvisar lägre nivåer av stress än vad de som svarat nej eller mittemellan och 
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skillnaden är framför allt större hos killar där elever som säger att de inte är ambitiösa i skolan 

uppvisar högre nivåer av stress inför skolmoment än de som anser sig vara ambitiösa.        

             På frågan om hur stressad tanken på betyg gör eleverna, som kan utläsas i tabell 2, 

bilaga 3, är tjejerna i samtliga årskurser mer stressade än killarna. Alla värden utom typvärdet 

i årskurs 9, där det vanligaste svaret är 2, överstiger 5 på skalan 0-10, som alltså innebär mer 

stressad än icke stressad, men högst värden uppvisar tjejerna i årskurs 8 då de har såväl högst 

typvärde(7) som medelvärde(6,17) i undersökningen. Bland killarna var det årskurs 7 som 

hade högst medelvärde(4,3), medan killarna i årskurs 9 hade högst typvärde(4). Totalt sett i 

högstadiet svarar oftast tjejer 7 medan killars vanligaste svar var 3 så sett utifrån typvärden är 

tjejer oftast mer än dubbelt så stressade av tanken på betyg än vad killar är som generellt sett 

är lite smått oroliga medan tjejerna är ganska relativt oroliga. Även medelvärdet uppvisar 

högre halter stress hos tjejer med 5,5 för tjejer och 3,96 för killar. Minst stressade av tanken är 

killar i årskurs 8 som har, med undantag för tjejernas typvärde i årskurs 9, lägst typvärde(3) 

och medelvärde(3,69) av alla.  

             En stor del av de anställdas intervjuer angående betyg i högstadiet presenterades 

redan i kapitel 4.1.2 och därför lägger vi härmed tonvikt på deras utsagor kring elevers 

ambition, men de flesta anställda i såväl gymnasiet som högstadiet finner att betyg är ett av de 

mer stressiga momenten och då det närmar sig terminslut ser de en skillnad hos eleverna. 

Utöver detta kan poängteras att elever i större utsträckning än anställda finner sig vara 

ambitiösa, men som en anställd i högstadiet uttryckte det är det svårt att avgöra eftersom man 

kan vara ambitiös på så många olika sätt och vår fråga avgränsar knappast svaren så det är 

svårt att komma fram till mer än att deras syn på ambition verkar skilja sig åt.  

 

4.1.5 Betyg och ambition i gymnasiet 

79 % av eleverna i gymnasiet svarade ja på frågan om de var ambitiösa och det är något 

knappt mer än eleverna i högstadiet. De elever i årskurs 2 och 3 som finner sig ambitiösa 

uppvisar högre värden än de som svarat nej, för elever i årskurs 1 är läget omvänt likt de svar 

som fåtts av elever i högstadiet. Enbart i årskurs 1 har killarna en större procentandel som 

finner sig ambitiösa än tjejerna, (85,7 % gentemot 80 %) i övriga årskurser är oftare tjejer 

ambitiösa enligt dem själva. Detta märks av då eleverna själva beskriver situationer, där det 

bland tjejer i gymnasiet är relativt vanligt att man rankar vissa ämnen som stressiga för att 

man vill vara bra på det eller för att man inte är bra på det och man känner sig osäker vilket 

direkt har att göra med ambition. Detta är mer ovanligt bland killar som oftast tenderar att 
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skriva att ämnen är tråkiga och svåra och att läraren är dålig. Å andra sidan skriver en kille i 

årskurs 2 så här om fenomenet:  

”Skolan borde generellt sett sätta sig in mer i elevernas perspektiv istället för att stämpla dem 

som lata och oambitiösa, det är inte alltid så.”   

Samma individ har betyget godkänt, är enligt enkäten medelstressad för skolmoment och 

strävar efter högre betyg och vi tolkar det därmed som att betyg och ambition inte behöver gå 

hand i hand enligt honom, men de flesta lärarna anser att ambitiösa elever är mer stressade än 

de som inte är lika drivna.  

              Angående betyg finner eleverna i gymnasiet detta mer stressigt generellt sett än de i 

högstadiet gör. Bland killar i gymnasiet tenderar de i årskurs 2 att vara mest stressade av 

tanken på betyg, nästan dubbelt så höga värden i jämförelse med killarna i årskurs 8 

exempelvis och hos tjejerna ökar samtliga värden successivt med åldern, med undantag för 

årskurs 9 som helt frångår trenden med ett typvärde så lågt som 2 och som dessutom har lägst 

medelvärde. Högst värden finner man hos tjejerna i årskurs 3 och dessa har också högst 

vanligast betyg.  

              Totalt sett anser 79,7 % av eleverna i undersökningen att de är ambitiösa och de 

flesta anställda vi intervjuat, som vi nämnde i föregående kapitel, angående detta finner att 

kanske varannan elev är ambitiös enligt dem och därmed skiljer sig sättet att vara ambitiös de 

båda sidorna åt relativt mycket.  

 

4.1.6 Prov, läxor och redovisningar i högstadiet 

På enkätfrågan rörande vad skolan skulle kunna göra för att minska stressen svarar nära 35 % 

av eleverna på högstadiet(ca 43 % av tjejerna och 24 % av killarna) att skolan borde ha 

mindre prov och/eller läxor. Ett vanligt svar i samband med detta är också att de prov de väl 

har skulle kunna vara enklare och att proven är större istället för många mindre läxor 

kontinuerligt.  

              Många finner också att en stor del redovisningar, prov och läxor ständigt kolliderar 

och att lärarna borde vara bättre på att planera så detta inte sker, fast detta är ett mer frekvent 

svar i framför allt gymnasiet som vi senare kommer till. Skolan har en gräns på max två prov 

per vecka fast detta verkar inte innefatta omprov, läxor och redovisningar så därmed kan 

eleverna få mycket på en gång. En anställd minns också att detta var uppe för diskussion för 

några år sedan där förslag lades om att minska det till max 1 prov per vecka men det rann ut i 

sanden och en tjej i årskurs 9 uppmanar lärare att “kolla hur mycket prov och läxor man har i 
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veckan så man inte får allt på en gång”. De anställda inser också att stor fokus läggs på prov 

och en lärare menar att lärare borde ta det mer lugnt för som denna upplevt brukar andra 

lärare kunna komma och hämta elever som missat något provmoment för omprov vilket borde 

stressa eleverna. Utöver detta tror de intervjuade att det är väldigt beroende från lärare till 

lärare hur mycket läxor de får och vissa tycker de får för mycket, andra för litet och vissa 

lagom. En anställd finner att man egentligen borde särbehandla eleverna utifrån deras 

specifika önskemål. Personen menar att vissa mår bra av läxor medan andra mår jättedåligt 

eftersom de tar hem saker de inte förstår och kanske inte får hjälp hemma. Därefter vågar de 

inte säga till att de inte gjort läxan i skolan och hoppas att det inte ska märkas och sackar efter 

mer och mer.  

             I tabell 3, bilaga 3 kan svaren från enkäten anbelangande redovisningar och prov och 

utläsas och stresshalten inför dessa två moment är högre bland tjejer än killar. Noterbart är 

också att enligt medelvärdet finner samtliga elever oavsett kön eller ålder att prov är mer 

stressigt än redovisning. Dock finner man högre typvärden hos tjejer i årskurs 8 och hos killar 

i årskurs 7 och delvis årskurs 9(Tx=3 och 5 då Mx=3,85) men överlag tenderar prov att 

generera mer stress än redovisningar enligt enkäten. Då man jämför alla tjejer i högstadiet 

med killarna är typvärdet mer än eller dubbelt så högt hos tjejerna som killarna. Det 

vanligaste svaret på såväl prov som redovisningar är 10, alltså maximalt, bland tjejer och 20 

% svarar det. I jämförelse med killar där majoriteten svarade 5 och oftast ligger kring 3-5 i 

typvärde, därmed kan slutsatsen dras att det vanligaste svaret hos tjejer är dubbelt så högt som 

hos killar. De killar som uppvisar högst genomsnittliga värden är ifrån årskurs 7 där det 

exempelvis var lika vanligt att man svarade 5 som 9 på hur stressigt redovisningar är.     

             Då man bortser från kön och istället ser till ålder så kan man enligt resultaten se en 

tendens att stressnivån vad gäller medelvärde inför såväl redovisningar som prov sjunker med 

ålder som mer utförligt kan utläsas i bilaga 3, figur 9. Observera att tendensen pekar på en 

ytterligare minskning i gymnasiet årskurs 1, men detta inte är fallet enligt enkäten vilket vi 

kommer återkomma till senare.  

 

4.1.7 Prov, läxor och redovisningar i gymnasiet 

Enligt medelvärdet från enkäterna anser eleverna i gymnasiet att prov är stressigare än 

redovisningar och tjejer har högre typ- som medelvärden än vad killar har. Totalt sett svarar 

killar oftast 5 på redovisningar och 8 på prov, medan tjejer svarar 10 på båda. I samtliga 

årskurser och åldrar uppvisar tjejer högre värden än killar i dessa skolmoment och samtliga 
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elever förutom killarna i årskurs 1 finner prov mer stressigt än redovisningar enligt vad 

medelvärdet visar. Typvärdet visar dock en annan sida då redovisning ibland verkar vara mer 

stressigt än vad medelvärdet visar då fler tjejer i årskurs 1 svarar 10 där än de svarar 10 för 

prov, (Tx=10 för båda dessa skolmoment för denna årskurs). Dessutom svarar killarna i 

årskurs 3 oftast 5,7 eller 8 på redovisningar medan de oftast svarar 3 och 7 på prov, medan 

killar i årskurs 1 även finner redovisningar mer stressigt än prov enligt typvärdet.  

            Sett utifrån årskurs har eleverna i årskurs 1 högst värden och tjejerna i årskurs 1 

uppvisar högst värden av samtliga i gymnasiet inför dessa två moment. Bland killar ökar 

värdena för stress med ålder inför prov och även bland redovisningar är de i årskurs 3 i topp. 

Bland tjejer kan man se en successiv minskning för hur stressigt redovisningar anses på såväl 

typ- som medelvärden alltmed ålder medan killar finner det närmast omvänt. En stor del av 

eleverna tycker även själva att det förekommer mycket krockar emellan ämnen och prov och 

att lärarna borde planera bättre. Därmed överrensstämmer gymnasieelevernas svar med 

högstadieelevernas där båda ofta tycker det förekommer för mycket samtidigt och att lärarna 

borde samarbeta bättre.  

            En jämförelse med högstadiet visar att eleverna i årskurs 7 har högst medel- och 

typvärden och därefter sker en gradvis minskning fram tills årskurs 1 där eleverna också har 

högst värden för såväl prov som redovisningar i gymnasiet och därefter en gradvis minskning 

bland redovisningar åtminstone. En intressant notering bland killar är att prov minskar 

successivt från årskurs 7-9 för att sedan successivt öka från årskurs 1-3 i gymnasiet. 

Redovisningar tycker killar i årskurs 1,3 och årskurs 7 är mest stressigt. Man kan skillnader 

och tendenser för åldrar inför dessa två moment i figur 9 och tabell 3, bilaga 3. Utav alla 

medelvärden oavsett åldrar och kön angående prov och redovisningar är det enbart ett fåtal 

som understiger ett medelvärde på 5. Då skalan går från 0-10 kan man etablera att 5 och över 

är mer stressigt än inte stressigt och att nästan samtliga i snitt tycker det därmed kan man 

fastställa att elever tycker detta är stressiga moment i deras vardag. 

            Såväl anställda på gymnasiet som högstadiet menar att de gärna ger eleverna mindre 

läxor om de har mycket på en gång men att de måste säga till för att det annars kan vara 

stundtals omöjligt att veta. I varje klass finns det dessutom på gymnasiet elever från olika 

program vilket än mer problematiserar detta menar två lärare på gymnasiet. En av dessa går 

vidare och menar dessutom att ämnesövergripande arbeten i gymnasiet är betydligt svårare än 

det är i högstadiet på grund av de många olika programmen eleverna läser. En lärare menar 

även att man inte nödvändigtvis behöver bedöma eleverna i just prov utan att man även kan 
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finna andra vägar att se ifall eleverna uppnår kursmålen och att ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt minimerar elevernas stress. Utöver detta framställs gymnasieämnen som 

komplexa då de läser flera ämnen samtidigt och en lärare finner att de borde kanske läsa mer 

som på högskolan där man har färre ämnen samtidigt. En intervjuad lärare på högstadiet som 

tidigare jobbat på gymnasiet finner också att gymnasiets utformning stressar eleverna då de 

hela tiden måste klara ämnena när de väl läser dem, för att därefter läggs de åt sidan med 

färdiga betyg.  

 

4.2 Psykosociala aspekter 

4.2.1 Kärlek och relationer till vänner 

Man kan se då man utläser medelvärdena från kärlek att gymnasieeleverna upplever en högre 

grad av stress än högstadieeleverna och tjejer upplever en något högre nivå än killar. Kärlek 

och relationer till vänner tillhör statistiskt sett en av de kategorier som genererar en lägre nivå 

av stress än exempelvis andra mer skolrelaterade kategorier. 8 elever av de undersökta 295 

svarade 10 vilket betyder att fler elever i skolan är maximalt oroade för att mobbas än de är 

maximalt oroade av kärlek. Dock säger inte detta hela sanningen då man också kan genom att 

jämföra de båda åt i tabell 1 kan se att det är fler typvärden än bara 0 och även ett högre 

generellt medelvärde kring kärlek, se figur 1 och 2, bilaga 3.   

            I tabell 1 kan man se att typvärdet 0 dominerar i högstadiet för både killar och tjejer 

medan det i gymnasiet ersätts av något högre värden. Enligt figur 1 och 2 kan man se att 

tjejerna i 7an och killarna i 9an tillhör de som är mest stressade i högstadiet medan 

gymnasiets tjejer, och framför allt de i årskurs 3, är de som visar högst värden av stress. 

Eleverna i årskurs 8 verkar för övrigt vara de som är absolut minst oroade över kärlek i 

undersökningen.   

            Dock tenderar värdena ändå att vara relativt låga vilket torde symbolisera att kärlek 

inte stressar alltför många elever som exempelvis en intervjuad högstadielärare trodde som 

uttryckte att: ”jag tror kärlek stressar dem för det är trots allt högstadiet och en massa 

hormoner som far runt” . En annan intervjuperson på högstadiet gav ett intressant svar på 

området. Personen hävdade att den inte hade några egentliga belägg för teorierna men att 

utifrån erfarenhet fått känslan att tjejer var mer stressade än killar för att de hade en högre 

benägenhet att släppa sin hobby ju äldre de blir. Istället för att spela fotboll, rida eller liknande 

som de gjorde när de var yngre lägger de istället mer tid på utseende och killar ju äldre de blir. 

Alltmedan killar, oavsett ålder, oftare håller fast vid sina fritidsintressen vilket personen fann 
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vara ett gynnsamt sätt att koppla bort sin stress och också kan vara en förklaring till varför 

tjejer statistiskt i alla fall upplever en högre grad av stress såväl generellt som på området 

kärlek.  

            En annan lärare på högstadiet sa att många elever är deprimerade eftersom de trots allt 

är tonåringar men det är svårt att avgöra om det är pojkvännen eller skolan. Detta är intressant 

eftersom personen nämnde pojkvän just, vilket kan tyda på att den undermedvetet finner att 

området gör sig mer gällande för tjejer, men kan också bara vara en ren tillfällighet. En 

anställd på gymnasiet delar också denna teori då den tror att mycket av stressen kan grunda 

sig i det sociala livet och genom kärleksbekymmer men att det är svårt att avgöra om det är 

helt på grund av detta eller andra aspekter.  

            Enligt figur 1 och 2 är det framför allt elever i årskurs 3 som är oroliga inför vänner 

och till viss del även elever i årskurs 7 och 1. Man kan även se att det sker en ökning 

angående typvärden i årskurs 3 enligt tabell 1. Därmed kan man se att äldre elever har en 

något högre nivå av stress än yngre har. Enligt en lärare i gymnasiet stressar eleverna i årskurs 

3 för att de snart ska komma ut i vuxenlivet av olika orsaker. En av dessa orsaker tror vi 

skulle kunna vara att lämna vänner vilket kan förklara att typvärdet oavsett kön ökar i årskurs 

3. En annan lärare är också inne på detta och hävdar att då man klipper banden hemma och då 

de ställs inför nya livsrelationer kan vara stressigt för eleverna i gymnasiet. En tjej i årskurs 3 

skriver så här angående relationer: ”Jag har ångest för vänner då man inte alltid känner att 

man har tid för dem, har en massa annat att prioritera”.   

 

4.2.2 Att göra bort sig inför klassen 

En intressant notering, se figur 1 och 2 och tabell 1, är att kategorin att göra bort mig inför 

klassen är nästan i samma nivå, snittmässigt sett, för elever i årskurs 7 som prov och 

redovisningar är, där det är lite högre för tjejer, och i båda fallen är detta mer stressigt än 

tanken på betyg. Att göra bort sig inför klassen och att mobbas toppas för såväl tjejer som 

killar av elever i årskurs 7 som överlag verkar oroa sig mest över dessa aspekter. Det är nästan 

eller mer än dubbelt så höga värden i årskurs 7 som i jämförelsevis årskurs 3. Utöver årskurs 

7 är det även eleverna i årskurs 1 som finner detta stressigt. En lärare i gymnasiet säger 

angående elever i årskurs 1 att de stressar mycket för att det är nytt. Detta skulle kunna 

tillämpas även för eleverna i årskurs 7 då det även då är nya moment eleverna ställs inför och 

kanske nya vänner de inte riktigt känner. Det närmaste vi kom detta ämnet med elevers egna 

utsagor är ifrån en tjej i årskurs 9 som menade att man vill göra bra ifrån sig i skolan.  
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4.2.3  Mobbning och digital stress 

Lägst värde bland såväl killar som tjejer (se figur 1 och 2) återfinns hos eleverna i årskurs 8 

angående digital stress, som verkar vara väldigt stressfritt, där 76,5 % av eleverna svarar 0 

(alltså totalt ostressigt) på hur stressigt man anser mobiler och liknande vara. Denna kategori 

är också överlag bland de lägsta i snitt för eleverna. Den stora majoriteten förknippar inte 

digitala hjälpmedel med stress utan snarare med nöje och rekreation verkar det som även om 

det verkar bli lite mer stressigt med åldern. De flesta av de skolanställda vi intervjuat svarar 

omvänt på denna fråga och tror att detta är en stressaspekt för eleverna vilket det inte tenderar 

att vara på samma sätt som de anställda tror.  

             Det man kan se då man närmare granskar typvärdena kring digital stress, se tabell 1, 

bilaga 3, är att majoriteten av alla årskurser och kön svarar att det alls inte är stressigt med 

sms och liknande digitala hjälpmedel och det är enbart tjejerna i årskurs 3 som skiljer sig 

något från trenden och de har också högst medelvärde inom kategorin men överlag ses det 

som väldigt stressfritt. Detsamma gäller mobbning där samtliga typvärden är 0, alltså inte 

relaterat med stress och då man jämför med medelvärdena. Huruvida antar vi i det närmaste 

att mobbning är ett sådant fenomen som man inte ägnar alltför mycket tid åt att oroa sig för 

förrän man blir mobbad och det helt plötsligt får en helt ny roll. För enkäten visade också att 

14 elever, varav 8 var killar, av de 295 i undersökningen svarade maximalt (10) på frågan 

kring hur stressad mobbning gjorde dem, men den stora massan påverkades inte av detta 

fenomen.  

             Därmed visar statistiken att närmare en elev på 21 är väldigt stressad och eventuellt 

ångestbelagd inför detta, och således kan man alltså anta att ungefär en elev per klass högst 

troligen är mobbad. Utöver detta svarar 107 av eleverna, varav 67 är tjejer, något av 

alternativen mellan 1-9, vilket gör att de i någon olik grad är stressade inför detta eller i alla 

fall bär med sig någon sorts oro. Det ser alltså bra ut på ytan, där majoriteten svarar 0, men då 

man börjar skrapa lite är det kanske inte samma verklighet som återspeglas.  

             En intressant notering huruvida är att det är vanligare förekommande bland tjejer att 

svara annat än 0 och en av de anställda vi intervjuade på högstadiet nämnde att det senaste 

tiden varit mycket konflikter bland just tjejer. Enligt den intervjuade tar tjejerna med sig 

konflikter som uppstått utanför skolan, genom diverse digitala medier, till skolan där olika 

gemäng uppstår. Samma person hävdar vidare att det inte är ovanligt med kompisbråk och att 

detta är en av orsakerna till att många är deprimerade upplever individen. Utöver det nämner 

den intervjuade att eleverna är så beroende av mobiltelefoner att de skulle bli stressade även 
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om du tar bort den ifrån dem och att de använder sig av exempelvis musik på lektionen för att 

stänga ute världen en stund och få lite temporär frid.  

            En intervjuad lärare på gymnasiet delar liknande åsikter som ovanstående och anser att 

mobiltelefoner är ett ofog. Personen tycker inte att eleverna kan hålla fokus och exempelvis 

läsa en text i 20-30 minuter utan att undvika att se om något hänt på den digitala fronten 

emellanåt. Den intervjuade tror att det är stressande i det långa loppet då de hela tiden gör två 

till tre andra saker samtidigt som de är på lektion. Angående mobiltelefoner anser de flesta 

anställda att de är ett orosmoment som stressar eleverna och till viss del även kanske lärarna 

och ovan var exempel på något av det vi hört på området. En tjej i årskurs 9 skriver så här om 

området: ”Man fastnar lätt vid data, mobil och tv”. En annan lärare ser också på problemet ur 

en synvinkel. Den anställda ser en problematik med mobiltelefoner då den menar att det 

stressar eleverna för att varje förälder konstant kan hålla kolla på sitt barn och nå det vilket 

därmed inkräktar på ansvar, tillit och frihet för barnet.   

 

4.3 Stressfulla fritidsaspekter 

4.3.1 Hemmet 

Man kan se en tydlig tendens att en klar majoritet av eleverna tycker skolan är mer stressig än 

hemmiljön vilket stämmer överrens med det de flesta anställda på högstadiet tror kring ämnet. 

Enbart en av de intervjuade på högstadiet antog att majoriteten stressar mer hemma än de gör i 

skolan då det är där de läser på inför skolan menar personen. I snitt tycker kring 70 % av de 

undersökta eleverna (se figur 12,bilaga 3) att det är stressigare i skolan än det är hemma och 

framför allt finner eleverna i årskurs 8 att så är fallet där nära 81 procent svarar ja. Vissa 

anställda svarade också att det kan vara svårt att avgöra och att det säkert är olika från fall till 

fall.  

            Man kan också se en tendens att det framförallt verkar vara elever ifrån högstadiet 

som finner skolan stressigare. Observera att stressen hemifrån dessutom ökar relativt linjärt 

med åldern. 30 % av eleverna i årskurs 3  finner det mest stressigt hemma, en nästan tredubbel 

ökning jämfört med eleverna i årskurs 7 och 8. Dock kan man även notera att eleverna i 

årskurs 7 och 8 är de som oftast finner det lika stressigt oavsett miljö. Alltså kan man på sätt 

och vis se det som att de yngsta eleverna i undersökningen oftare har svårigheter att varva 

ned. Dessutom kan man beakta att övriga värden, såsom blankt svar, än ja och nej sjunker 

med åldern vilket också kan inverka på tendensen att äldre elever oftare stressar hemma.  
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            Om man jämför könen åt(se tabell 4, bilaga 3) finner man att i högstadiet tycker fler 

killar i samtliga årskurser att skolan är mer stressig än vad tjejerna finner det som oftare än 

killar stressar hemma. I gymnasiet är det intressant nog ett omvänt läge om ser på stapeln för 

ja-svar. Där är det procentuellt vanligare att tjejer, i samtliga årskurser, finner skolan mer 

stressig än killarna tycker som numera istället oftare finner hemmamiljön stressigt. Killar i 

årskurs 3 har också högst värde på nej-svar av de de undersökta, medan killar i årskurs 7 har 

lägst. Samtidigt har tjejer i årskurs 9 lägst värden för ja-svar medan killar i årskurs 8 har 

högst.  

           Det eleverna själva skriver om respektive kategori och varför hänger oftast ihop med 

stället som de känner av mest press och det kan bero på en uppsjö av olika saker. Exempelvis 

skriver en tjej i årskurs 7 att skolan är värre för där är det bråk med kompisar, samt läxor och 

prov. En del andra tycker att skolan är mindre fridfull då det är lugnt hemma medan skolan 

alltid består av en massa jobb eller har en hög ljudnivå vilket gör det svårare att koncentrera 

sig. Andra tycker skolan är värre för det är stressigt att komma i tid eller att springa emellan 

klassrum.  

            Många skriver också att antingen skolan eller hemmet är mer stressigt för det är där 

man läser på inför proven eller läxorna. Därmed skulle man kunna ana att fler elever bland de 

i högstadiet framför allt läser i skolan medan de äldre läser allt mer hemma inför prov och 

läxor, eventuellt framför allt anbelangande killar i högstadiet må tänkas. Det är också vanligt 

att de som skriver nej oftast inräknar hobbys och fritidsaktiviteter som det som gör hemmiljön 

stressigare då de måste hinna med mycket på fritiden. Exempelvis fyller en kille i årskurs 8 i 

blankt svar men skriver vid sidan om att i skolan är det betyg och på fritiden är det idrott.  

Detta tolkar vi som att det är lika stressigt fast på olika sätt, vilket också kan vara ett sätt att 

hantera de blanka svaren, måhända är det så att vissa av dessa svar symboliserar att det är lika 

stressigt och därför svårt att besvara eller också kanske att det är tvärtom.            

           Kapitlet kan  kortfattat summeras med att majoriteten av eleverna oftare stressar i 

skolan än hemma, av diverse orsaker, men att det samtidigt finns skillnader i och med åldern. 

Tendensen drar åt att ju äldre killar blir desto mer vanligt blir det att fler stressar hemma, 

medan fler tjejer upplever skolan som mer stressig ju äldre de blir. Exempelvis upplever 

knappt någon kille i årskurs 7 hemmet som mer stressigt än skolan, medan nära var tredje 

kille upplever det i årskurs 3. 
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4.3.2. Fritidsaspekter 

Då man ser närmare på figur 13, bilaga 3, ser man att det är vanligare bland tjejer än bland 

killar att vara stressad på fritiden. Nära varannan kille till skillnad från ungefär var tredje tjej i 

undersökningen upplever inte stress på fritiden och totalt sett känner majoriteten, ca 54 %, av 

eleverna av en stress på sin fritid. Då man jämför dessa värden med tabell 5, bilaga 3, ser man 

att det är vanligare att man stressar på fritiden ju äldre man är.  

           För såväl killar som tjejer är det närmast vanligare att svara nej än ja i högstadiet och 

om inte annat är det jämnare kategorierna emellan. Jämförelsevis kan närmast ett omvänt 

scenario belysas i gymnasiet där exempelvis mer än 90 % av tjejer i årskurs 3 och 80 % av 

tjejer i årskurs 1 stress på fritiden. Vid en komparation med tjejer i högstadiet där ungefär 

hälften per årskurs stressar på sin lediga tid är detta signifikant högre. Även för killar gör sig 

detta scenario gällande även om värdena inte är lika markanta. Ungefär hälften av killarna i 

gymnasiet finner sig stressade på sin lediga tid medan killarna i högstadiet, undantaget årskurs 

7, mer sällan är stressade på fritiden. I årskurs 8 är exempelvis bara var fjärde kille stressad på 

sin egna tid.  

          Om man tar en närmare titt på den stressade halvan ser man att det som framför allt 

oroar eleverna på fritiden är hemuppgifter såsom läxor(se tabell 6, bilaga 3). I tre av 

årskurserna kan man se att alla de som svarat att de är stressade på fritiden är det p.g.a. 

hemuppgifter och totalt lyfter 94 % av tjejerna och 84 % av de killar som svarat fram just 

denna anledningen. Killar har enbart högre procentuella resultat på kategorin annat, övriga 

kategorier finner tjejer mer stressiga än killar. Det eleverna skrev angående annat var olika 

och en tjej i årskurs 1 skrev pengar och bostad medan en annan tjej i samma årskurs skrev 

pojkvän. En kille i årskurs 8 skrev att snuten, föräldrar och flickvän är annat som stressar mig 

medan andra elever skrev bröder, att misslyckas eller att t.ex. inte hitta saker, så svaren var 

väldigt individuella.  

           Svaren angående mobiltelefoni, dataanvändande och digital stress visa likt tidigare 

kapitel att få elever oroas av dessa moment. I övrigt kan man se att extrajobb vid sidan om 

skolan är mer vanligt att tjejer har än killar, eller i vart fall är det framför allt tjejer som 

upplever stress kring att ha extrajobb i en högre bemärkelse än killar. Det är också vanligare 

att det ökar med åldern vilket verkar logiskt då det borde vara ovanligare med extrajobb bland 

yngre elever. Utöver det är värdena relativt jämt emellan olika åldrar så går inte direkt att 

utläsa några tendenser. 
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4.3.3. Krav från anhöriga och familjära relationer 

            Vad gäller kategorin familjerelationer är det en av de som har lägst värden för såväl 

typ- som medelvärden vilket föranleder en att, vid en första anblick om inte annat, tro att de 

flesta har relativt bra hemförhållanden. De äldre eleverna har något högre värden och tjejer 

något högre än killar men det är väldigt jämnt emellan de svarande. Dessutom kanske det är 

svårt att riktigt se en tendens vad gäller just familjerelationer då det borde vara lite från fall till 

fall. Värdena är överlag väldigt låga men man kan se att killar i årskurs 1 och tjejer i årskurs 7 

har de högsta genomsnittliga värdena. Överlag kan man se en liten tendens vad gäller 

anhörigas krav och familjerelationer för årskurs 1, som sticker ut lite för både killar och tjejer. 

Det skulle kunna påvisa då det ”peakar” lite i kurvan för eleverna, då de flesta vill bryta sig 

loss ifrån sina föräldrar. Vad gäller anhörigas krav är det för killar en ökning i gymnasiet 

medan det för tjejer inte verkar vara någon tendens annat än att de i årskurs 1 upplever mest 

stress kring området. Typvärdet förtäljer heller inte mycket mer än att det är svårt att utläsa 

någon direkt tendens annat än att de flesta upplever i olika grader press från sina anhöriga 

förutom eventuellt killarna i högstadiet. Sammanfattningsvis skulle man kunna påstå att 

anhörigas krav ses som upp emot dubbelt så stressigt som familjerelationer för gemene elev 

men i snitt som ganska normalstressigt medan de flesta verkar ha ganska bra familjerelationer.  

             Detta stämmer inte riktigt överrens med den bilden som anställda har på området då 

faktiskt ”bara” 34 elever i undersökningen svarar värden över 5 på enkäten, medan de flesta 

typvärden är 0, angående hur stressad man blir på tanken av familjära relationer. 8 elever av 

de undersökta skriver 10 på enkäten medan en av de anställda på högstadiet upplever att under 

de senaste två-tre decennierna har den känslomässiga stressen bara blivit värre och det handlar 

nästan uteslutande om outredda hemproblem, där föräldrar bråkar med varandra och där 

familjer inte har tid att lyssna till barnen för att ett ställningskrig pågår och det är framför allt 

därför som barn far illa tror personen. Utöver det upplever personen att det är värst i årskurs 8 

och att har man ingen som bryr sig där hemma reder man inte ut saker och blir deprimerad 

medan om de är älskade och får höra att de klarar saker så klarar man saker. En tjej i årskurs 2 

skriver även att hon oroar sig för att det är sjukdomar inom familjen.  

           En annan anställd är också inne på detta och säger att en del elever har bra 

stresshantering för att de kan varva ned hemma och få hjälp med saker på grund av att de har 

bra hemförhållanden. En intressant aspekt här är att de i årskurs 8 enligt enkäten tenderar att 

vara minst stressade över dessa moment så det kan peka på att situationen ser ljusare ut än 

några av de anställda tror. Huruvida verkar utsagorna kring stöd hemifrån stämma väl 
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överrens med det eleverna själva skriver då många talar med familjemedlemmar om 

svårigheter och får stöd hemifrån. Exempelvis skriver en tjej i årskurs 2 att hennes mamma 

hjälper henne med stressen och brukar åka iväg med henne till bl.a. Göteborg. Angående krav 

skriver t.ex. en kille i årskurs 8 och en i årskurs 2 att mamma och pappa tjatar på och är på 

dem. Det är inga tjejer i undersökningen som lyfter fram sådana synpunkter utan det är 

framför allt killar som antyder liknande. Man kan dra paralleller med personliga krav och se 

att det oftast har högre nivåer så eleverna verkar oftast ha högre stress på de krav de ställer på 

sig själva medan de flesta verkar få ganska bra stöd hemifrån. Dessutom kan man se en liten 

tendens att anhörigas krav är mer förekommande i högstadiet medan det i gymnasiet sker en 

ökning av personligt krav.    

   

4.3.4 Ekonomiska aspekter 

Enligt figur 1 och 2 i bilaga 3 pekar medelvärdet åt att åldern inverkar på resultatet. Eleverna i 

gymnasiet har i vissa fall dubbelt så höga värden som eleverna på högstadiet angående 

ekonomi. Framför allt är det elever i årskurs 1 och 3 som har de högsta resultaten och i 

högstadiet toppas det precis som vid kärlek av killar i årskurs 9 och tjejer i årskurs 7 vilket är 

en intressant likhet. Tjejer i årskurs 7 är enligt medelvärden för övrigt lika stressade över 

ekonomi som tjejerna i årskurs 2 är, vilket även det är intressant likhet med kärlek, då samma 

var fallet där. Likt kärlek är det relativt jämt mellan könen och det är snarare en åldersskillnad 

som kan utläsas än en könsskillnad, där tjejer eventuellt innehar något högre siffror än killar 

och framför allt skriver mer om det i enkäten. En lärare i gymnasiet kanske kan skänka ljus åt 

detta då den menar att tjejer visar tydligare om det som stressar dem. Dessutom verkar kärlek 

och ekonomi enligt enkäten gå hand i hand där flera årskurser har liknande värden.  

            Våra intervjuer med anställda säger inte mycket om just ekonomi utan de räknar nog 

mest in det som en del av andra aspekter så vi har framför allt enkätresultaten att gå efter här. 

En tjej i årskurs 2 skriver exempelvis att allt går i ett hemma för man måste göra läxor 

samtidigt som man jobbar på fyra jobb och en annan tjej i samma årskurs skriver att ”kärlek 

kommer sist i att göra listan, karriär före allt”. Även en tjej i årskurs 3 är inne på samma spår 

då hon menar att jobb är det som är stressigt på fritiden.  
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4.4 Krav och framtidsutsikter   

4.4.1 Elevers krav på sig själva och rädsla för misslyckande 

Elevers krav på sig själva är något som enkäten visar är ett av de mer stressbringande 

områdena i vår undersökning. Exempelvis återfinns det högsta av samtliga medelvärden i 

enkäten på just detta område för tjejer i årskurs 3, alltså högre än såväl betyg som 

redovisningar, se figur 1 i bilaga 3. Enligt tabell 1 och figur 1 och 2 i bilaga 3 ser man båda 

dessa kategorier ökar med ålder och att tjejer är lite mer stressade i snitt. Framför allt gör sig 

detta gällande för killar där man kan se en linjär ökning med åldern angående medelvärdena 

för personliga krav. Årskurs 3 sticker ut mest då det vanligaste värdet för både killar och tjejer 

är 10 på typvärden. Då man ser närmare på typvärdet är det intressant för tjejer verkar vara 

mer rädda för att misslyckas men i alla fall i gymnasiet verkar kravet på sig själva vara relativt 

jämbördigt. Killarna i högstadiet är för övrigt minst berörda av de undersökta för att 

misslyckas och av personliga krav enligt statistiken.  

           Många tjejer i enkäterna skriver i stil med en tjej i årskurs 9 som skrev att man vill göra 

bra ifrån sig. Det är inte lika vanligt att sådana svar skrivs i enkäten av killar men väldigt 

vanligt att tjejer just skriver att de just vill prestera. För både könen är det vanligt att skylla 

ifrån sig på yttre faktorer, såsom att bättre planering bör ske eller att läraren gör fel och detta 

kan vara ett sätt att hantera sina krav på sig själv. Detta går hand i hand med det som en lärare 

i gymnasiet och högstadiet hade iakttagit. Läraren i gymnasiet beskriver det så här:  

”Tjejer är mycket mer stressade generellt och det är mer accepterat i kvinnorollen att stressa 

sig. Killar är avslappnade och tycker att det löser sig och seglar bara vidare medan tjejer 

måste lyckas för att vara värda något i deras och samhällets ögon. Det är fel. Tjejer stressar 

också när de ser att de jobbar mer än killar.”   

Läraren i högstadiet var inne på nästan samma sak då han sade:  

”Tjejer är mer stressade än killar och det är ganska stora skillnader för killar tar skolan 

närmast med en klackspark nuförtiden, de verkar nästan inte bry sig något värre och de 

känner inte skolan som så viktig medan det nästan är tvärtom för tjejer som tar det på väldigt 

stort allvar så det är en stor skillnad. Och det känns som att det inte var så när jag gick i 

skolan utan det är en förändring den senaste tiden.”   

 

4.4.2 Framtida planer 

Denna kategori är något som eleverna i gymnasiet verkar oroa sig mer för då man utläser 

resultaten från enkäten, se figur 1 och 2 och tabell 1 i bilaga 3. Framför allt tjejernas resultat 

tyder på en närmast linjär ökning med åldern fram tills årskurs 3, där såväl tjejer som killar 

har högst typ- och medelvärden. Tjejer är för övrigt mer stressade än killar inför momentet 
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men framför allt är det tydligt att eleverna i gymnasiet är mer stressade än de i högstadiet. En 

notering är att en dip i kurvan gör sig gällande för killar i årskurs 8 såväl som för elever i 

årskurs 2 vilket är intressant då båda är mellanår i respektive skolform och kan tyda på att de 

känner sig tryggare än då de startade och ännu inte oroar sig så mycket som övriga elever 

inför vad som kommer därefter. Vi har redan tidigare varit inne på vissa intervjuer som tyder 

på att eleverna klipper banden med familjer och vänner och får nya relationer i och med och 

efter gymnasiet vilket kan tyda på en ökad stressfaktor. En lärare i högstadiet känner att de i 

nian är mer stressade än övriga i högstadiet för att de är mer måna om betyg då de snart ska in 

i gymnasiet.     

            Även genom en annan intervju på högstadiet målas denna hypotes upp då den 

anställda hävdar att det blir kaos i framför allt niornas liv då det är dags för mässor och öppet 

husdagar inför gymnasiet. Personen menar vidare att en del har exakt klart för sig vad de vill 

göra med sin framtid men att majoriteten inte har en aning och att det även för vissa kommer 

som lite av en chock. Trots att som den intervjuade menar skolan delat ut information om 

händelserna. Istället spekulerade vederbörande om att man eventuellt redan i årskurs 8 bör 

förbereda dem för att på så vis lindra deras stress inför dessa moment. En kille i årskurs 9 

skriver i stil med detta att han tycker skolan borde lära oss vad livet handlar om på riktigt och 

en tjej i samma årskurs finner att skolan är stressig för det är mycket krav och resultaten 

påverkar ens framtid. Dessa skildringar stämmer också väl överrens med de medelvärden som 

kan utläsas kring framtida planer. Dock pekar typvärdena på att detta kanske inte är den enda 

orsaken då även yngre elever stundtals har högre värden än de i nian.  

 

4.5 Hälsoaspekter 

Då man ser närmre på värdena i tabell 7, bilaga 3 märker man att det är relationen till vänner 

som framkallar minst oro och depression och samtidigt mest lycka bland eleverna. Även 

kategorin kärlek har liknande värden om än med något fler oroliga elever. Dock är det 

samtidigt inom kärlek som störst procentuell andel deprimerade tjejer återfinns, där var 

åttonde tjej känner depression. Det eleverna mest är oroliga för är skoluppgifter där de blir 

bedömda där t.ex. 38 % av tjejerna har ångest inför skoluppgifter. Värdena inför detta är även 

högre på gymnasiet där 40 % av eleverna svarar att det genererar ångest och kring 60 %, på 

såväl högstadiet som gymnasiet, menar att de är oroliga inför det. Skoluppgifter är även den 

kategori som killar oftast är deprimerade kring, där var nionde kille känner depression. Även 
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framtidsutsikter genererar en stor del ångest och oro bland eleverna men majoriteten känner 

glädje och spänning inför det.  

 

4.5.1 Fysiska och psykiska symptom i samband med stress 

Man kan relativt tydligt se (figur 10, bilaga 3) att det är eleverna i årskurs 3 som har högst 

värden på alla utom två kategorier. Bland killarna är det just de i årskurs 3 som har högst 

värden och tjejerna i samma årskurs har högst värden av samtliga undersökta, medan de som 

minst tycker stress uttrycker sig i form av fysiska problem är killarna i årskurs 8, som oftast 

ligger under en gång i månaden eller mindre(alltså värdet 1 i figuren). Minst värden återfinns 

oftast bland tjejer i årskurs 9, se figur 11, bilaga 3, där man kan se resp. köns generella högsta 

och lägsta värden. Där kan man bland annat se att lägsta nivån för tjejer är högre än lägsta 

nivån för killar och de äldre eleverna har oftare fysiska problem som de tror har att göra med 

stress. Vid vissa punkter är t.o.m. lägstanivån för tjejer högre eller likvärdig som högstanivån 

för killar. De tenderar att i snitt ligga kring eller över 1,5 vilket är mycket då 3 är max.   

             Det är olika saker eleverna stressar över och högst värde har tjejer i 3an som oroar sig 

inför saker i förtid, där 42,9 % svarar att detta sker flera gånger i veckan och kategorierna 

sömnbrist, magproblem, irritation och svårigheter att komma ihåg saker kan man oftast se en 

dip i kurvan kring, där majoriteten av elever oftast inte upplever några problem. Killarna i 

årskurs 8 har exempelvis lägst värden på magproblem, där 59,3 % svarar att de aldrig har 

problem med detta. Orkeslöshet, oroar mig för saker i förväg och jag känner mig trött och 

nedstämd är områden som oftast har toppar i kurvan.  

             Högst värde för killar återfinns bland koncentrationssvårigheter i årskurs 3, där 35,3 

% säger antingen att de har svårt att koncentrera sig flera gånger i veckan eller flera gånger 

per månad. Absolut lägst värden för tjejer återfinns i årskurs 1 bland magproblem, en årskurs 

som i övrigt har generellt sett relativt höga värden bland de undersökta, där 48 % svarar att de 

aldrig har problem med magen och enbart var 25e elev svarar att de har problem flera gånger i 

veckan med detta. Tjejer brukar också överlag oftare ha ont i nacke, huvud och axlar. En tjej i 

årskurs 9 skriver t.ex. att hon har alltid ont i magen på frågan något att tillägga.  

             De flesta av de intervjuade överlag antyder att de märker att vissa elever framför allt 

har besvär med magont och huvudvärk men alla det är inte alla intervjuade som direkt kopplar 

dessa symptom med stress. Vad vi märkt är att manlig personal i intervjuer iakttagit detta 

fenomen mer sällan än kvinnlig personal. De märker mer sällan av symptom enligt intervjuer. 
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Kvinnlig personal märker ofta av i intervjuer att många elever mår dåligt, exempelvis 

uttryckte sig en på högstadiet så här:  

”Huvudvärk och ont i magen är vanligt och många sover dåligt på nätterna och jättemånga 

äter dåligt. En del äter inte i matsalen på lunch eller frukost hemma. De är inte hungriga på 

morgonen eller gillar inte maten i skolan etc. Sömnbristen beror också på deras datavanor 

och många är deprimerade.”  

 

4.5.2 Skolmiljö  

Man kan se att bland eleverna i högstadiet är det ganska lika emellan de som tycker 

skolmiljön är bra och de som inte tycker det, medan de flesta eleverna i gymnasiet tycker 

skolmiljön är bra som den är och främst enligt elever i årskurs 1. Kring 10 % eller mindre av 

eleverna tycker skolmiljön är dålig och att det påverkar deras prestationer, se figur 14 och 15, 

bilaga 3. I gymnasiet kan man framför allt se en minskning av de som tycker skolmiljön är 

dålig men inte påverkar deras prestationer. Oftast överlag kanske man också kan säga att 

killar tycker att skolmiljön är bra som den är. En kille i årskurs 3 skriver att ventilation är 

viktig för skolmiljö och stress. Detta skriver också en tjej i årskurs 9 som menar att luften 

borde bli bättre för det är is ena stunden och 30 grader andra. I högstadiet är det även en del 

elever som förutom denna tjej just klagar på temperaturen i klassrummen och att det är jobbigt 

att studera då man fryser. Främst kan man säga att det är tjejer i årskurs 7 som klagar över 

detta vilket kan förklara att många av dem skriver att skolmiljön inte är fullgod.                         

              En annan tjej i årskurs 9 skriver också att färger i klassrummet hade gynnat för det 

gör alla glada och hon menar att omgivningen borde vara finare och att inredningen kunde 

vara bättre menar också en kille i årskurs 8. Dessutom är det som presenterats i tidigare 

kapitel vissa elever som menar att det är lättare att läsa hemma än i skolan för att det är 

mycket spring och en hög ljudnivå. De flesta intervjuade är också samstämmiga om detta och 

menar att de tror att ljudnivå, spring och stök påverkar eleverna men ingen har nämnt 

temperaturen som en faktor. Summerat kan man säga att fler elever trivs med skolmiljön i 

gymnasiet än i högstadiet men att de flesta menar att det inte påverkar deras prestationer.   

5. Analys 

Vi har nu kommit fram till det avslutande kapitlet i vår undersökning och här har vi tänkt 

koppla de olika resultat vi fått i kapitel 4 med de grundläggande teorierna som vi presenterat i 

kapitel 2 för att på sätt söka svar på de frågeställningar vi ställde oss i kapitel 1. Vi har tänkt 
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besvara de i samma kronologiska ordning som frågeställningarna presenterades i det 

inledande kapitlet.  

 

5.1 Slutsatser och diskussion 

5.1.1 Har elever och lärare samma syn på elevers stress och hur uppkommer stress?  

På frågan om lärare och elever har samma bild på elevers stress kan vi konstatera att det oftast 

var fallet. Exempelvis prickade de flesta lärarna samma skolmoment som minst och mest 

stressiga och samma hälsoaspekter som eleverna besvarade i enkäten och även vilka som var 

mer benägna att vara mer stressade. En skillnad ligger dock i att även om de vet om elevers 

stressrelaterade situationer så verkar inte mycket göras åt saken enligt elever och kortfattat 

kan man beskriva det som att båda sidor menar att felet ligger i ”kommunikationsbrist” och 

som Lazarus psykologiska modell visar är detta samspel mellan individ och dess närmiljö 

viktig. Mer ingående om detta i kapitel 5.2.  

              På följdfrågan visades också stress uppkomma i enlighet med teorierna på en mängd 

olika sätt hos eleverna som ofta var individuella men att t.ex. skolrelaterade moment ofta 

toppade elevernas stressnivå. Fast det kunde också bero på andra mer sociala anledningar 

såsom hemförhållanden eller kärlek och så vidare vilket överrensstämmer med de teorier om 

stress bland tonåringar där bl.a. vänskapliga band ses som essentiella. Det har också till stor 

del att göra med de många krav som såväl samhället som individen själv ställs inför och själva 

ställer. Detta stämde också överrens med resultaten som visade att framför allt de personliga 

kraven oftast hade höga värden och ett flertal lärare menade också att de tror det är värre att 

växa upp i samhället numera än då de själva gjorde det. 

 

5.1.2 Skillnader mellan kön, ålder och skolmoment     

De kategorier som sticker ut som mer stressiga oavsett kön verkar vara betyg, prov, 

redovisningar, personliga krav, framtida planer och att misslyckas med något medan övriga 

kategorier oftast verkar framkalla lägre nivåer av stress generellt.   

               Kring frågan som behandlade kön och ålder kan man se en tendens i att äldre elever 

oftast har högre värden än vad de yngre eleverna har för såväl killar som tjejer och tjejer har 

oftare högre värden än vad killar har. Detta torde symbolisera att stressrelaterade aspekter 

ökar med ålder och upplevs starkare av tjejer. Det finns exempelvis ingen kategori som toppas 

i medelvärde av killar ifrån någon årskurs utan högst värden återfinns alltid bland tjejer fast 
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inte alltid ifrån samma årskurser och även om man bara kan utläsa så mycket utifrån 

statistiska generella mått är det så många värden som toppas av tjejer att det knappast bör vara 

en slump. Detta överrensstämmer exempelvis med och skulle eventuellt kunna förklaras med 

teorin om att tjejer omedvetet ställer högre krav på sig själva för att på så sätt visa samhället 

att de är värda något. Det var även en intervjuad lärare på högstadiet som poängterade det och 

menade att personen märkt en markant skillnad alltefter senare år könen emellan där killarna 

närmast verkade ta skolan med en klackspark.  

              Den enda kategorin som tycks minska med åldern är att göra bort sig inför klassen 

för såväl killar som tjejer vilket vi kan tro har att göra med tidigare teorier om hur viktiga 

vänner är och att ju längre tid man spenderat i en klass desto tryggare blir man då man känner 

sina kamrater och vågar mer. Utöver det har tjejerna i Årskurs 8 och 9 oftast lägst snittvärden 

medan tjejerna i årskurs 3 oftast ligger i topp. Åldersaspekten tror vi beror mer på skiftande 

miljö än årsringar och gymnasiet ställer eventuellt högre krav på eleverna där kurser avslutas i 

en snabbare takt och det gäller att vara mer på tårna vilket kan leda till en närmast konstant 

stress med mindre tid att koppla bort.  

              Det kan också kopplas till miljömodellen som hävdar att ålder och stress egentligen 

inte hänger ihop utan det är yttre faktorer och förändringar i livet som inverkar och där skulle 

en förklaring kunna ligga i att gymnasiet är en tid då man klipper banden och frigör sig från 

familj och kanske flyttar ifrån nära och kära och så vidare. En trygg tillvaro bör alltså 

minimera stress och detta kan förklara att killarna i framför allt de yngre åldrarna har relativt 

låga värden. Miljömodellen kan även förklara varför det är vanligare bland äldre att stressa 

mer hemma än det är bland yngre och också att vissa stressas på grund av skolmiljön. Detta 

då miljön förändrats eftersom en del numera har jobb och sådant samt som McNamara 

beskriver att många vardagliga bekymmer kan vara skadliga då de eskalerar.  

               Betyg, prov och personliga krav är de enda som tjejer i årskurs 9 i jämförelse med 

övriga högstadietjejer finner mest stressigt annars toppas de flesta kategorierna av tjejer i 

årskurs 7 vilket än en gång visar att åldern behöver inte vara en avgörande faktor utan snarare 

miljön då man annars kunde trott att eftersom de var yngst borde vara minst stressade. 

Förutom skolmomenten som de flesta eleverna höll som bland de mest stressiga var det även 

vanligt att många fann aktiviteter på fritiden som stressiga. De har exempelvis brist på fritid i 

form av mycket läxor vilket på lång sikt missgynnar dem och fritiden är viktig för att koppla 

bort stressiga moment och ladda om. Fast även om man har för mycket att göra på fritiden 

leder detta till stress.  
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             Enligt teorier är vänskap viktigt och resultaten visar också att många känner en brist 

på fritid vilket vi tror kan ligga till grund för att den digitala stressen i flertalet fall är låg då 

digitala medier uppfattas som ett sätt att kommunicera med sina vänner etc. En fråga man kan 

ställa sig då är att studien kanske ändrats om mobiltelefoner var förbjudna då eleverna då 

istället kanske blivit mer stressade inför området för de känner att deras sociala sfär inkräktas 

på. Teorin kring vänskap kanske även kan förklara varför tjejer i årskurs 7 och 9 är de som 

trivs minst med skolmiljön eftersom de flesta inte klagar något vidare på ljudnivå och 

liknande aspekter. Istället kanske det är det sociala kring skolmiljön på raster och sådant med 

vänner som de inte trivs med.  

              De flesta kategorierna i högstadiet bland killar toppas av antingen de i årskurs 7 eller 

de i årskurs 9. Skolrelaterade saker tycker årskurs 7 killar är stressigast medan mer 

relationsbaserade stressfaktorer är mer förekommande av killar i årskurs 9 medan de i årskurs 

8 enbart toppar en kategori, att misslyckas med något, men i övrigt verkar vara ganska 

stressfria, då de oftast har minst snittvärden på de flesta frågorna vilket därmed inte bör vara 

någon slump.  

              Prov, läxor och betyg tillsammans med ämnet matematik och i högstadiet även NO 

var de mest stressiga skolmomenten enligt elever. Detta då dessa ämnen skapade höga 

prestationskrav enligt eleverna. Detta kan eventuellt förklaras av Selyes teorier om negativ 

stress där kroppen reagerar negativt på ett stimuli eller krav och ifall det inte behandlas kan 

det leda till en sjukdom. En något förvånande tendens som vi tyckte är att redovisning i 

enkäten inte hade så höga värden som man på förhand kanske trott då framför allt prov nästan 

alltid var mer stressigt. I samband med detta är samtidigt mer praktiska ämnen såsom musik, 

idrott och bild mindre stressiga med undantag för ämnet hemkunskap som många elever 

upplevde som jobbigt.  

5.2 Förslag till åtgärder och rekommendationer  

Alla fysiska besvär behöver inte nödvändigtvis förklaras av stress men att det samtidigt kan 

vara en av orsakerna. En begränsning med förebyggande metoder kring stress är att man bör 

arbeta länge för att se förändringar och eventuella förbättringar hos eleverna vilket inte vi 

gjort då vi undersökt begreppet fenomenologiskt och snarare beskrivit hur situationen ser ut. 

Enligt Skollagen betonas att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande 

(Skollag 25 § 2). För att motverka stress bland elever är det viktigt att arbeta förebyggande på 

lång sikt. Enligt skolpersonal som intervjuades så anordnas stresshanteringsdagar och 

studietekniksdagar för att hjälpa elever att hantera deras stress. Ett problem är att det inte 
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finns någon uppföljning av sådana dagar som kanske skulle kunna användas till att ha en 

långsiktig plan för att minska elevers stress och ifall det inte sker konsekvent så är det stor 

risk att det fallerar menar intervjuad personal. Detta skriver även McNamara som menar att 

man ska mäta resultat kring stress kontinuerligt och pågående i upp till sex månader efter 

starten (2000:99). Angående dessa dagar tycker inte eleverna att de gynnades så mycket av 

eller lärde sig att hantera sin stress. Både hälsoteam och elever tycker även att det behövs en 

bättre planering av inlämningsuppgifter och kanske mer variation kring bedömning i skolan 

för att minska mängden och tätheten av prov vilket till viss del strider mot elevinflytandet 

(LGR-11, GY-11).  

               Elever uppmanar lärare att se skolan mer ur deras perspektiv för att kunna förstå 

mängden skol- och vardagsrelaterade bördor de måste hantera. För som de menar blir ett 

omprov här, en redovisning där, en läxa där o.s.v. snart många bäckar små och lärare borde 

koordinera sina insatser bättre emellan sig. Huruvida ett flertal lärare hävdar samtidigt att det 

är viktigt att även eleverna redogör för situationen för annars är det närmast en omöjlighet att 

som lärare hålla koll på alla de olika klassernas schemaförhållanden och i de fall de vet om att 

elevernas schema är fullbelamrat brukar de flesta av de intervjuade skjuta upp diverse 

inplanerade moment i sitt eget ämne. De flesta lärarna hävdar samtidigt att de är minst lika 

stressade och man kan inte förvänta sig att de ska klara allt men en åtgärd torde därmed 

rimligtvis vara bättre kommunikation från båda parter.  

 

5.2.1 Samarbete mellan skolhälsoteam och läraresvidareutbildning 

Ett förslag är att lärarna har möjlighet att vidareutbilda sig i en kurs om socialpsykologi, eller 

barnutveckling, eller stresshantering eftersom de här kurserna inte ingår i lärarutbildning. 

Andra åtgärder vi ger nedan kan både skolpersonal och elever har nytta utav.  

              Enligt Lgr 11 ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer. En annan svårighet är att även om det finns experter inom stresshantering i 

skolan, som till exempel skolsköterskan eller kuratorn, så är det svårt för dem att kunna fånga 

upp elevernas välmående i tid innan de börjar må för dåligt. Detta beskrevs även av en 

anställd som menade att det var mer ambulansutryckningar då det väl gått snett inom skolan 

snarare än förebyggande åtgärder. Barnombudsmannen anser att skolhälsovården/elevhälsan 

är viktig för att både förebygga och behandla psykisk ohälsa bland barn och unga (BOU, 

2007). Regeringen satsar 650 miljoner kronor 2012-2015 för att stärka skolhälsovård och 
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elevvård, men kommunerna får bara ta del av pengarna om de satsar långsiktigt.
8
 Regerings 

förslag är att anställa skolsköterskor, skollärare, och kuratorer. Övriga satsningar är att skapa 

en modell för hur kvaliteten i elevhälsan kan utvärderas bättre, och att fortbilda för personal 

inom elevhälsan, särkilt på skolor i socialt utsatt områden, personal som ansvarar för 

skolmaten och idrottslärare med inriktning på att öka simkunnighet bland eleverna. Vi håller 

med Lärarförbundet som vill se ett samarbete mellan lärare och elevhälsan. ”Lärare bör få 

ordinationsrätt, så att en elev som de ser behöver hjälp kan få den snabbt” (SVT Nyheter, 

2011). Lärare och skolpersonal, som medverkade i intervjuerna anser att tjejer har lättare att 

söka hjälp när de är stressade medan pojkar inte brukar visa att de är stressade på samma sätt 

som tjejer gör och snarare har en mer likgiltig attityd. Därför är det väsentligt att skolan har en 

långsiktig förebyggande stressplan och även tänker på skillnaderna emellan olika individer.  

               Barnombudsmannen betonar skolans viktiga roll för att främja den psykiska hälsan 

och anser att skolan kan fördjupa sitt arbete med livskunskap för att de unga ska kunna få en 

möjlighet att reflektera över de nya livsmönstren (2006). Även om skolan har föreläsningar 

om stresshantering eller undersöker elevers stressupplevelse genom enkäter så är det 

meningslöst om det inte uppföljs. Lgr 11 påpekar att det krävs att en verksamhet ständigt 

prövas och att resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas för att utvecklas 

kvalitativt.  Att många elever upplever att lärare ignorerar dem när det gäller att ha prov eller 

redovisning inte så ofta, visar att elevinflytandet inte är tillräckligt som skollagen kräver  

(§ 4:9). 

              Enligt Lgr 11 ska läraren tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

samvaron i den egna gruppen. Det är viktigt att lärarna är mer flexibla och kreativa för att 

kunna tänka på andra sätt att bedöma elevers kunskap förutom skriftliga prov. Enkäterna visar 

hur både lärare och elever lägger mycket fokus på bedömning och betyg och det är mindre 

fokus på kvalitativ undervisning eller inlärning som skulle minska läxor och maximisera 

möjligheter för att uppnå alla mål. Vi tog tidigare upp vikten av samspel då vi diskuterade 

Lazarus psykologiska modell och en del av detta består av just coping som vi tar upp mer i 

nästa kapitel.   

 

 

 

                                                            
8 Regeringskansliet. Web. 2011 november.  www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179248?setEnableCookies=true  

http://www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179248?setEnableCookies=true
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5.2.2 Coping 

Coping grundas i Lazarus forskning. Det kan definieras som ett försök att hantera en situation 

som betraktas som stressfull eller farlig (ed.Monat et.al. 2007:290). McNamara förtydligar att 

coping hos tonåringar handlar om att hitta struktur och balans kring svårhanterliga begrepp 

som stress. Han menar att hur unga hanterar sin stress är viktigare än vad som stressar dem. 

En nackdel bland barn och unga är att deras brist på erfarenhet kan avgöra hur väl dem lyckas 

att hantera konflikter. Många pojkar hanterar deras stress genom att distrahera sig själva med 

spel eller alkohol medan flickor blir deprimerade (McNamara 2000:51). Det är därför viktigt 

att anställda på skolan kan hjälpa elever att genom coping tänka på hur dem kan lösa problem. 

                Coping är kopplad till att ha en positiv inställning och det är nödvändigt att vara 

positiv därför att pessimism leder till ångest och stress. Barnombudsmannen anser att skolan 

kan fördjupa sitt arbete med livskunskap för att de unga ska kunna få en möjlighet att 

reflektera över de nya livsmönstren (SOU 2006). CBN, eller kognitiv-beteende terapi, har 

som syfte att ändra en negativ attityd genom att identifiera negativa tankar som påverkar en 

individ för att sedan värdera dessa tankar så att individen kan komma på mer realistiska och 

positiva lösningar eller mål (Gillham & Reivich, 2007:314). Exempelvis, om en elev tänker 

att den aldrig kommer att få godkänt så kan eleven försöka att identifiera orsaken till varför 

den inte är godkänd och ändra inställning till en mer realistisk sådan. Coping kan därmed 

hjälpa ambitiösa elever som ställer orimliga krav på sig själva och om ens inställning är mer 

realistisk och individen är mer öppen för en lösning eller ett realistiskt mål, nämligen att 

plugga inför nästa prov. Coping har hjälpt unga som drabbas av depressioner. Att undvika 

coping har associerats med depression, fysiska bekymmer och social inkompetens 

(McNamara 2000:52). 

 

5.2.3 Mindfulness 

“Mindfulness, medveten närvaro, är en oupphörlig, icke-dömande medvetenhet som främjas 

genom uppmärksamhet. Medveten närvaro är en del av livet som kan förstärkas genom 

övning. Mindfulness är ett sätt att bli vän med sig själv och sina upplevelser” (Fowelin, 

2011:30). Det är centralt att träna att ha tålamod, att vara nyfikna på och öppna för det som 

sker utan att döma eller värdera en situation utan att acceptera den som det sker (Fowelin, 

2011:34). 
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             Det finns många undervisningsövningar som är inspirerade av mindfulness, nämligen, 

visualiseringsövningar där man lyssnar till musik och följer instruktioner för att visualisera en 

viss situation där man ska uppleva allt med samtliga sinnen. En intervjuad anställd hos 

hälsoteam på en Högskola förklarar att barn är naturligt ”mindfulla”, de är nyfikna och öppna 

för nya upplevelser och brukar titta på vad som är nytt från alla hål och med alla sinnen. Vi 

behöver träna så att det lilla barnet vi har inom oss hjälper oss att se saker och ting ur ett annat 

perspektiv. Med hjälp av mindfulness kan man titta på stressorsaker med nyfikenhet utan 

fördomar, då är stressfaktorn inte längre någonting som oroar oss utan någonting som är 

spännande att lösa. Mindfulness övningar tar enbart några minuter och ett antal studier visar 

att övningarna har positiva effekter på elevers stressnivå och koncentrations- och 

inlärningsförmåga. (Fowelin, 2011:171).  

             Mindfulness kan tillämpas i alla ämnen med tanke på att enligt läroplanen Lgr 11 ska 

eleverna få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. En 

harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig 

och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (Lgr 11). 

 

5.2.4 Metoder att förebygga stress 

Många skolor jobbar med livsstilsrelaterande frågor exempelvis kost, motion, narkotika och 

alkohol missbruk, ekonomi, och hälsa. Enligt en anställd på en högskolas hälsoteam är 

“aktivitet, återhämtning, och en hälsosam livsstil en slags nyckel till folkhälsa på systemnivå 

och på individs hanteringsnivå”. För att främja barn och ungas hälsa, måste man jobba 

hermeneutiskt och analysera vad som gör att en individ mår bra på olika nivåer, nämligen på 

individ, lokal, och nationellt nivå. När man upptäckt friskfaktorer som bidrar till elevers 

välbefinnande så kan man satsa på att maximisera dem. Exempelvis, om elever anser att de 

mår bra när de har musik eller bild kan det tyda på att man kan tillämpa andra estetiska 

processer i undervisningen i så många ämnen så möjligt.  

              På några skolor har lärarna experimenterat att undervisa i matematik genom dans och 

rörelse. Syftet med dansmatte är att konkretisera matematik samt att underlätta för elever att 

förstå och minnas olika matematiska begrepp (Huss, 2011).  En intervjuad lärare som 

undervisar ett kärnämne har spelat fotboll och klassisk musik under lektionstid. Det är inte 

omöjligt eller dyrt att ändra inlärningsmiljö som är stressfritt och motiverande men det krävs 

en professionell och flexibel lärare.  
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 ”Skolor kan också jobba med riskfaktorer. För att kunna identifiera riskfaktorer, 

kan skolan undersöka hur situationen ser ut för elever med hjälp av enkäter. Sedan är det 

nödvändigt att forska vad andra skolor gör på nationell nivå och även på internationell nivå. 

Det är möjligt att det finns en strategi som fungerar någon annanstans för att motverka 

riskfaktorer. Några riskfaktorer kan vara livsstilrelaterade som till exempel brist på motion 

eller en hälsosam kost. Andra faktorer kan vara sjukdomar eller sociala problem.” 

               Det finns många metoder som används på många skolor i Sverige för att förebygga 

psykisk ohälsa bland unga. Ett exempel är den kanadensiska KASAM modellen där hälsa är 

beroende av individens känsla och sammanhang; forumspel som siktar mot att bearbeta 

konflikter genom rollspel; friends kamratstöd som är en antimobbningsteam bestående av 

vuxna och elever; Steg för steg som är ett program som vänder sig till föräldrar och unga för 

att förebygga familjekompetensen och familjebanden, bland annat (SOU 2009). Det finns en 

lång lista av möjligheter som kan läsas i Socialstyrelsens rapport om skolans metoder för att 

förebygga psykisks ohälsa hos barn (SOU 2009) där skolan kan välja program som passar 

elevers behov. 

              Oavsett metoden som väljs, det viktigaste är att lära unga hur att hantera deras stress. 

Om skolan lyckas med det, då kan barn och unga använda sig av stresshanteringen som passar 

dem bäst för all motverka deras stress hela deras liv. En utmaning är att engagera både tjejer 

och killar när det gäller stress hantering strategier. McNamara förklarar att ibland pojkar är 

inte så delaktiga när det finns en diskussion om känslor eller tankar. En orsak kan bero på att 

dem tycker att det är pinsamt eller att dem kan betraktas som mindre manliga (2000:106). 

Men enligt McNamara dem brukar svara positivt till om dem får praktiska råd, ”problem-

solving” övningar och humor.  

                Nu har vi nämnt några möjliga åtgärder som kan användas i skolan. En nyckel till 

framgång är att vara konsekvent och barn och unga lär sig och glömmer snabbt. Då är det 

viktigt att tillämpa olika metoder under en viss tid för att kunna se resultaten.  

   

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket forskning om kvinnors stress men väldigt lite om mäns och att i vårt arbete 

har vi märkt att manliga elever också stressar men oftast mindre än kvinnor. Intervjuad 

personal av hälsoteam på en högskola i södra Sverige anser att det är meningslöst att mäta 

killars och tjejers psykiskohälsa på samma sätt så att man kanske lyckas om man kan mäta 

dem med olika metoder för att djupforska det som man tror är en bild hos olika grupper. 
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              Ett annat förslag är att göra en kvalitativ studie där man följer samma individer under 

en period eller att göra en överblick för hela samhället och mäta de olika faktorerna samtidigt 

för att kunna få olika svar. Är det så att miljön som sådan ställer olika krav? Det är en 

frågeinställning i sig. Om det är individens upplevelse eller om det är miljön som sådan kan 

ge möjligheten till studier också.  

                Då vi intervjuat lärare och pratat med skolanställda har många av dem hävdat att det 

hade varit bättre att vi undersökte hur stressade lärare är och hur detta skulle kunna hanteras 

och en stor arbetsbörda läggs på just dessa. Stress och mediala vanor kan också vara ett 

intressant arbetsområde då eleverna inte upplever någon vidare stress men att individer i dess 

omgivning upplever stress med det. 

5.4 Avslutning  

Avslutningsvis kan man konstatera att på de skolor vi undersökt är tjejer mer stressade än 

killar inför de moment som vi undersökt. Fast som tidigare nämnts kanske man inte kan mäta 

de båda grupperna på samma sätt. Äldre elever tenderar också att oftast visa högre nivåer än 

yngre elever vilket vi tror har att göra med de många förändringarna i en individs liv och 

miljö som tillkommer med åldern. De skolmoment som mest stressar elever är då de känner 

att de måste prestera mest och både lärare och elever skulle gynnas av bättre kommunikation   

med varandra, där de i samband med skolhälsoteam kan arbeta långsiktigt och förebyggande. 

Åtgärder som vi föreslagit är bl.a. coping för elever eller läran att hantera sin stress och även 

mindfulness som går ut på att lugnt bemöta nya problem för att finna lösningar.  
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7. Bilagor      

7.1Bilaga 1 (Enkät) 

 

Jag är  Man  Kvinna  

Jag är född år 19.….. 

 

Allmänna frågor: 

1. Hur ofta känner du dig stressad? (Kryssa rätt alternativ) 

 

 aldrig              

 väldigt sällan  

 några gånger /månad  

 några gånger / veckan 

 dagligen 

 alltid 

2. Vänligen rangordna nedanstående alternativ från minst stressad till mest (0- 10) där 0 är 

minst och 10 mest stressad. 

 

a. Betyg i skolan gör mig…   b. Kärlek gör mig… 

□0                                       □0 

□1     □1 

□2    □2  

□3    □3  

□4    □4  

□5    □5   

□6    □6   

□7    □7   

□8    □8   

□9    □9  

□10    □10 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 
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c. Ekonomi gör mig…   d. Krav från anhöriga gör mig… 

□0    □0 

□1    □1  

□2    □2 

□3    □3 

□4    □4  

□5    □5  

□6    □6  

□7    □7  

□8    □8  

□9    □9 

□10    □10 

 

 

 

e. Krav på mig själv gör mig…  f. Framtida planer gör mig… 

□0                                       □0 

□1     □1 

□2    □2  

□3    □3  

□4    □4  

□5    □5   

□6    □6   

□7    □7   

□8    □8   

□9    □9  

□10    □10 

 

 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 
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g. Familjrelationer gör mig…   h. Relationer till vänner gör mig… 

□0    □0 

□1    □1  

□2    □2 

□3    □3 

□4    □4  

□5    □5  

□6    □6  

□7    □7  

□8    □8  

□9    □9 

□10    □10 

 

 

i. Redovisning gör mig…   j.  Prov gör mig… 

□0                                       □0 

□1     □1 

□2    □2  

□3    □3  

□4    □4  

□5    □5   

□6    □6   

□7    □7   

□8    □8   

□9    □9  

□10    □10 

 

 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 
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k. Att bli mobbad gör mig…   l. Att misslyckas med något gör mig… 

□0    □0 

□1    □1  

□2    □2 

□3    □3 

□4    □4  

□5    □5  

□6    □6  

□7    □7  

□8    □8  

□9    □9 

□10    □10 

 

 

m. Att göra bort mig inför klassen gör mig… n.  Facebook /mejl /sms gör mig… 

□0                                        □0 

□1     □1 

□2    □2  

□3    □3  

□4    □4  

□5    □5   

□6    □6   

□7    □7   

□8    □8   

□9    □9  

□10    □10 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 

Minst  

stressad 

Mest  

stressad 
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3. Vad gör du för att hantera stress? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Skolan 

 
4. Vilket ämne tycker du är minst stressigt i skolan? ___________________________ 

a) Varför tycker du det? ______________________________________________ 

5. Vilket ämne tycker du är mest stressigt i skolan? ___________________________ 

a) Varför tycker du det? ______________________________________________ 

6. Ser du dig själv som ambitiös i skolan?     Ja                      Nej  

7. Vilket var det vanligaste betyget du fick förra terminen? 

 _____________________ (Fick du inget betyg, hoppa över) 

a) Vilket betyg satsar du på i de flesta ämnena? (Kryssa rätt alternativ) 

IG (F)                       G (E)         VG (C)   MVG (A)         Bryr mig inte  

8. Har du svårare att fokusera på skoluppgifter när du är stressad?  Ja              Nej  

9. Hur påverkas du av skolans fysiska miljö, t.ex. salarnas storlek, ventilation, inredning, 

ordning? (Kryssa rätt alternativ) 

 

Den är bra och jag trivs med den som den är   

Den är dålig men den påverkar inte mina skolprestationer  

Den är dålig och den påverkar mina skolprestationer  

 

10. Vad gör skolan för att minska stress? ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11. Vad tycker du skolan bör göra för att minska stress? _____________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Är det mer stressigt i skolan än det är hemma?    Ja  (skolan)               Nej (hemma)  

Varför är det mer stressigt där? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Din fritid 

13. Upplever du stress på fritiden?   Nej                 Ja  

Om ja, vad beror det på? (Du kan sätta flera kryss) 

 kompisar 

 fritidsaktivitet t.ex. idrott, musik 

 spelande, chattande, surfande vid datorn 

 läxor, hemuppgifter 

 extrajobb 

 mobiltelefon, sms  

 annat___________________________________________________ 

  
 Hälsa 
 
15. Hur upplever du stress (markera med ett kryss med det som stämmer bäst)? 
 
Jag får ont i huvudet, nacke och axlar 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag brukar få problem med magen 
    

Aldrig En gång per Flera gånger  Flera gånger 
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månad eller mindre per månad Per vecka 
    

 
 
Jag får svårigheter att sova 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag känner mig trött och nedstämd 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag blir lätt irriterad 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag har svårt att koncentrera mig 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag oroar mig för olika situationer i förväg 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 

 

 
16. Hur upplever du mentalt då du är stressad? (markera med ett kryss med det som stämmer bäst) 
 
 
Jag känner en brist på koncentration 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 
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Jag får sömnbrist 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
 
Jag känner mig orkeslös 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 
Jag får svårigheter att komma ihåg olika saker 
    

Aldrig En gång per 
månad eller mindre 

Flera gånger  
per månad 

Flera gånger 
Per vecka 

    
 

17. Vilket av nedanstående stämmer bäst när du tänker på framtiden? (Du kan sätta flera kryss) 

 Ångest 

 Depression 

 Likgiltighet 

 Oro 

 Glädje 

 Stor lycka 

 Spänning 

 

18. Vilket av nedanstående stämmer bäst när du tänker på skoluppgifter där du blir bedömd? 

(Du kan sätta flera kryss) 

 Ångest 

 Depression 

 Likgiltighet 

 Oro 

 Glädje 

 Stor lycka 

 Spänning 

 

19. Vilket av nedanstående stämmer bäst när du tänker på kärlek? (Du kan sätta flera kryss) 

 Ångest 

 Depression 

 Likgiltighet 

 Oro 
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 Glädje 

 Stor lycka 

 Spänning 

 

 

20. Vilket av nedanstående stämmer bäst när du tänker på vänner? (Du kan sätta flera kryss) 

 Ångest 

 Depression 

 Likgiltighet 

 Oro 

 Glädje 

 Stor lycka 

 Spänning 

 

 

21. Något att tillägga __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tack för er medverkan! Väl mött Karen Gustavsson och Sebastian Hassel 
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7.2 Bilaga 2  (Intervjufrågor) 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

 Om ditt yrke?  

 Hur länge har du jobbat som lärare/rektor/ kurator? 

 

2. Har du märkt om det har varit förändringar de senaste 5 – 10 åren när det gäller 

utvecklingen av stress bland eleverna?  

 Har det varit bättre eller värre? 

 Varför i så fall?  

 

3. Upplever du generellt sett att det förekommer mycket stress bland eleverna?(eller ingen)  

 I så fall hur ofta tror du elever upplever stress? 

 

4. Hur ser du på stress bland eleverna? 

 Positiv/negativ/trivial? 

 Skadligt/nyttigt/oväsentlig? 

 I vilka situationer (hemma eller i skolan, fam. vänner = värst?) ?  

 Hur tror du deras fritidssituation kan bidra till deras stress och brukar elever nämna 

dessa orsaker till dig(ifall det är några) och vad säger dem? 

 Skillnader mellan könen/ålder? 

 Orsaker? I vilken utsträckning? 

  

5. Brukar elever berätta för dig om deras stress?  

 Vad säger dem? 

 Hur hanterar du situationen? 

 Är det vissa hälsoaspekter de framför allt framhäver uppkommer pga. stress, t.ex. 

huvudvärk, magont osv? 

 Hur många elever upplever du är deprimerade och ofokuserade osv. och i sådana fall 

vad brukar de säga om det?  

 

6. Hur hanterar elever deras stress?  

 Vilka skolmoment upplever du att eleverna är mest stressfulla? 

 Prov/redovisning/ läxor/betyg 

 Rasterna/mobbning/  

 Kärlek/elevernas socialvärld 

 

7. Finner du att elevernas provschema är för belamrat med prov och inlämningsuppgifter eller 

finner du att den på ett så gott sätt som det går tar hänsyn till eleverna?  

 Detsamma med läxor tror du lärare generellt använder sig av för mycket eller lite 

läxor?  

 Använder du dig ofta eller sällan av läxor?   
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8. Hur tror du skolmiljön påverkar elevernas välmående?  

 Klasstorlek/ljudnivå/spring och stök/mobiltelefoner /  

mp3/iphone/schema  

 

9. Får eleverna tillräckligt långa raster anser du?  

 

10. Vilket ämne tror du eleverna tycker är minst stressig och varför? 

 Vilket ämne är mest stressigt? 

 Tror du det skiljer sig mellan tjejer och pojkar? Ålder? 

 

11. Hur är en ambitiös elev för dig? Är ambitiösa elever mer stressad? 

 Vilket betyg brukar ambitiösa elever få oftast? 

 Vilket betyg är det vanligast?  

 Då vi fick svar på enkäten, 79,7 %  oavsett betyg av eleverna ser sig själv som 

ambitiösa i skolan. Ser du 79,7 % av elever som ambitiösa?  

 

12. Anser du att lärarens sätt att vara kan inverka på elevernas stressupplevelse? 

 På vilket sätt kan detta inverka tror du?  

 Hur mycket tycker du man egentligen kan ta hänsyn till elevers stress eftersom man 

som lärare ändock har ett ansvar att låta eleverna visa prov på kunskaper inom diverse 

skolmoment och förbereda dem inför framtiden.  

 Använder du dig av någon speciell ”taktik” för att underlätta elevers stress. 

 

13. Vad gör skolan för att minska stress? 

 Finns det kortsiktiga mål/långsiktiga mål? 

 Finns det aspekter inom detta område som du känner skolan kan förbättra?  

 

14. Någon fråga du tycker jag glömt fråga om 
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7.3 BILAGA 3 (Tabeller och diagram i samband med resultat) 

Figur 1 Genomsnittlig överblick för hur stressigt tjejer anser respektive kategori vara.  Medelvärde från 0-10 

ifrån svaren. 

Figur 2 Genomsnittlig överblick för hur stressigt killar anser respektive kategori vara. Medelvärde från 0-10 

ifrån svaren. 
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Tabell 1 Vanligast svar i förhållande till kön och ålder i respektive kategori. Typvärdena går från 0-10, där 10 

är mycket stressad och 0 är inget. Att jämföras med medelvärdena som kan utläsas i figur 1 och 2 i bilaga 3. 

Typvärdena för kategorierna betyg, redovisningar och prov går att utläsa i tabell 2 och 3. 

 
Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

 Kärlek 
       

 
0 0 0 3 2 5 Killar 

 
0 0 0        2 och 5 0 3 Tjejer  

Vänrelationer 
      

 
0 0 0 0 0 2 Killar  

 
0 0 0 0 0        3 och 4 Tjejer  

Familjerelationer 
      

 
0 0 0 0 0 0 Killar  

 
0 0 0 0 0 2 Tjejer  

Anhörigas krav  
      

 
0 3        0 och 1 4        4 och 6            1,4,5 Killar 

 
       3 och 7        0 och 2 6            2,3,9            0,2,5     0,2,3,5,7 Tjejer  

Personliga krav 
      

 
0 2 0 6 6 10 Killar  

 
4 5 2 10        5 och 8 10 Tjejer  

Digital stress 
      

 
0 0 0 0 0 0 Killar  

 
0 0 0 0 0        0 och 1 Tjejer  

 

 
Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

 Framtida planer 
      

 
       2 och 5 0 2        3,4,5,6 0 8 Killar 

 
       0 och 6     3 och 10 5 7        5 och 7 8 Tjejer  

Ekonomi 
       

 
0 0 0 0 2 2 Killar  

 
0 0        0 och 3 4 0        6 och 7 Tjejer  

Att misslyckas med något 
     

 
2 1            0,1,2 5        3 och 4 5 Killar  

 
8 6 5 10 6 7 Tjejer  

Att göra bort mig i klassen 
     

 
       1 och 7 0 0 0 0        0 och 2  Killar 

 
7 0 0 7 0 2 Tjejer  

Mobbning 
       

 
0 0 0 0 0 0 Killar  

 
0 0 0 0 0 0 Tjejer  
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Figur 3 Hur ofta elever upplever stress och skillnader emellan kön och ålder (0=Aldrig, 1=Väldigt sällan, 

2=Några ggr/mån, 3=Några ggr/vecka, 4=Dagligen, 5=Alltid). Typvärdet symboliserar det vanligaste svaret 

samtliga elever per årskurs svarade.    

 

Figur 4 Om elevers fokusering på skoluppgifter påverkas negativt då de är stressade. I enkäten (fråga 8, 

bilaga 1) fanns bara valen ja och nej, övriga svar nedan är annat eleverna själva svarat.  
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Notera att eleverna stundtals svarat mer än ett ämne på figurerna 3-6 och vi har valt att presentera data såsom 

eleverna presenterat den så procentuell statistik kan vara missvisande. Statistiken bygger på antal ”röster” 

respektive kategori fått. C-språk i tabellen refererar till spanska, franska och tyska.  

Figur 5 Minst stressigt ämne i högstadiet 

Figur 6 Mest stressigt ämne i högstadiet 
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Figur 7 Minst stressigt ämne i gymnasiet  

 

Figur 8 Mest stressigt ämne i gymnasiet 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Killar (60 st) Tjejer (70 st)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Killar (60 st) Tjejer (70 st)



72 

 

Tabell 2 Skillnader och likheter bland betyg och ambition i olika åldrar för elever. Medelvärdet för ambition är 

ett snittvärde utifrån svaren elever givit på de fem frågor vi tidigare presenterat i metodavsnittet och 

representerar 0-50, där 50 alltså är maximalt svarat på fem separata frågor vi finner ha att göra med ambition.  

 
Betyg 

   
Är du ambitiös?(J/N) Medelvärde 

Årkurs/Kön Typvärde Medelvärde 
Vanligast 
betyg 

 
Årkurs/Kön Typvärde Ja Nej/Mellan 

Tjejer 7 6 5,33   
 

Tjejer 7 Ja     

Tjejer 8 7 6,17   
 

Tjejer 8 Ja     

Tjejer 9 2 5,18 VG 
 

Tjejer 9 Ja 24,2 24,9 

Tjejer 1 6, 7, 8 7,24 VG 
 

Tjejer 1 Ja 34,3 42,2 

Tjejer 2 8 7,5 VG 
 

Tjejer 2 Ja 34,4 34,3 

Tjejer 3 7, 8, 9 7,76 VG, MVG 
 

Tjejer 3 Ja 35,2 33,5 

Killar 7 0 och 3 4,3   
 

Killar 7 Ja     

Killar 8 3 3,69   
 

Killar 8  Ja     

Killar 9 4 3,85 G 
 

Killar 9 Ja 17,2 23,8 

Killar 1 5 5,86 VG 
 

Killar 1 Ja 25,9 32,5 

Killar2  8 6,48 VG 
 

Killar2  Ja 29,3 21,4 

Killar 3 8 5,82 VG 
 

Killar 3 Ja 29,2 28,2 
 

Figur 9 Prov- och redovisningars genomsnittliga stresspåverkan på elever samt skillnad med ålder. Axeln 

symboliseras av medelvärden och går från 0-10.  

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Prov killar Prov tjejer Redovisningar killar Redovisningar tjejer



73 

 

Tabell 3 Jämförelse mellan kön och ålder i skolmomenten redovisningar och prov där typ- och medelvärden 
påvisar skillnader.   

 
Redovisningar 

  
Prov 

 Årkurs/Kön Typvärde Medelvärde 
 

Årkurs/Kön Typvärde Medelvärde 

Tjejer 7 10 6,88 
 

Tjejer 7 10 7,06 

Tjejer 8 10 5,71 
 

Tjejer 8 9 7,38 

Tjejer 9 3 och 6 4,85 
 

Tjejer 9 8 5,94 

Tjejer 1 10 6,92 
 

Tjejer 1 10 7,64 

Tjejer 2 7 6,75 
 

Tjejer 2 8 6,83 

Tjejer 3 4 5,86 
 

Tjejer 3 6 7,05 

Killar 7 5 och 9 4,93 
 

Killar 7 4 5,22 

Killar 8 0,2,3 3,82 
 

Killar 8 3 och 5 4,89 

Killar 9 3 och 5 3,85 
 

Killar 9 3 4 

Killar 1 7 5,14 
 

Killar 1 5 5,07 

Killar2  4 och 5 5 
 

Killar2  8 5,93 

Killar 3 5, 7, 8 5,35 
 

Killar 3 3 och 7 6,29 

 

Figur 10 Hälsoaspekt, vilka symptom som vanligast framträder hos eleverna. Skalan går från 0-3, där 0=aldrig, 

1=en gång/månad eller mindre, 2=några ggr/månad eller mindre och 3=flera gånger/vecka. Svaren är 

presenterade i form av medelvärden.  
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Figur 11 Hälsoaspekt. Mest och minst generellt stressade årskurser i respektive kön. Presenterat utifrån 

medelvärden.  

 

Figur 12 Är det mer stressigt i skolan än hemma? Observera att alternativen både och samt varken eller ej 

fanns med i enkäten utan är alternativ vissa elever själva lagt till 
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Tabell 4 Är det mer stressigt i skolan än hemma? En jämförelse mellan kön och ålder.  

Column1 Ja (skolan) Nej(hemma) Blankt  Både ock Varken eller 

Tjejer 7 69,70% 21,20% 9,10% 0,00% 0,00% 

Tjejer 8 79,20% 12,50% 0,00% 8,30% 0,00% 

Tjejer 9 58,00% 24,00% 9,00% 3,00% 6,00% 

Tjejer 1 72,00% 16,00% 4,00% 8,00% 0,00% 

Tjejer 2 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tjejer 3 71,40% 28,60% 0,00% 0,00% 0,00% 

Killar 7 77,80% 0,00% 14,80% 7,40% 0,00% 

Killar 8 82,10% 7,15% 7,15% 3,60% 0,00% 

Killar 9 70,00% 20,00% 5,00% 0,00% 5,00% 

Killar 1 57,10% 28,60% 0,00% 0,00% 14,30% 

Killar 2 69,00% 24,10% 3,45% 0,00% 3,45% 

Killar 3 70,60% 29,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Figur 13 Upplever du stress på fritiden? Totalt antal undersökta tjejer(till vänster) och killar(till höger), värdena 

symboliserar antal röster för respektive kategori. Observera att alternativet delvis ej fanns med i enkäten men 

vissa elever har svarat mitt emellan ja och nej och vi valde att presentera dessa som delvis. 

 

Tabell 5 Upplever du stress på fritiden? Tabelurisk jämförelse emellan kön och ålder och en mer ingående 

förklaring till figur 13 ovan.  

Column1 Nej Ja  Delvis Blankt Totalt svarande 

Tjejer 7  12 18 3 0 33 
Tjejer 8 12 9 3 0 24 
Tjejer 9 17 16 0 0 33 
Tjejer 1 5 20 0 0 25 
Tjejer 2 7 17 0 0 24 
Tjejer 3 1 19 1 0 21 
Totalt  54 99 7 0 160 

 
33,75% 61,85% 4,40% 0,00% 100,00% 

Killar 7 12 13 0 2 27 
Killar 8 19 7 1 1 28 
Killar 9 11 8 0 1 20 
Killar 1 7 7 0 0 14 
Killar 2 13 14 1 1 29 
Killar 3 6 10 1 0 17 
Totalt  68 59 3 5 135 

 
50,40% 43,70% 2,20% 3,70% 100,00% 
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Tabell 6 Vad beror elevers fritidsstress på? Beakta att antal svarande elever är de som svarat ja eller delvis på 

om de stressar på fritiden, se figur 13 i bilaga 3. Observera även att eleverna kunde svara mer än ett svar i 

enkäten, se fråga 13 i bilaga 1, vilket gör att det finns fler svar än antal svarande.   

Column1 Vänner Fritidsaktivitet Surf,spel,chat Hemuppgifter Extrajobb 
Sms, 
mobil Annat 

Antal 
elevsvar 

Tjejer 7 3 5 1 20 1 0 1 21 

Killar 7 0 5 0 8 0 2 4 13 

Tjejer 8 2 3 0 12 2 0 2 12 

Killar 8 1 5 1 6 1 0 4 8 

Tjejer 9 2 7 0 14 2 0 4 16 

Killar 9 1 1 1 6 0 0 3 8 

Tjejer 1 2 4 1 20 5 0 3 20 

Killar 1 1 2 0 7 0 0 1 7 

Tjejer 2 1 8 2 16 6 1 3 17 

Killar 2 1 3 0 14 1 0 2 15 

Tjejer 3 3 9 3 18 4 4 4 20 

Killar 3  0 3 0 11 2 0 0 11 

         Totalt 
tjejer 13 36 7 100 20 5 17 106 

Procent 12,30% 34,00% 6,60% 94,30% 18,90% 4,70% 16,00% 
 

         Totalt 
killar 4 19 2 52 4 2 14 62 

Procent 6,50% 30,70% 3,20% 83,90% 6,50% 3,20% 22,60% 
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Figur 14 Hur högstadieelever trivs med skolmiljön. Alternativet trivsel står för 

att de är nöjda med skolan som den är och trivs, medan övriga alternativ är 

dålig med eller utan påverkan på deras prestationer. För gymnasiet se figur 15.  
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Figur 15 Gymnasieelevers svar på om skolmiljön påverkar deras prestationer. Alternativet trivsel i 

diagrammet står för att skolmiljön är bra som den är och de trivs. Övriga alternativ är att skolmiljön är dålig 

med eller utan påverkan på deras prestationer. (se fråga 9, bilaga 1) 

 

Tabell 7 Vilken känsla eleverna bäst finner överensstämmer med respektive kategori. Eleverna kunde här 

svara mer än ett svarsalternativ vilket innebär att antal svar överstiger antal svarande. De gröna och röda 

fälten representerar de tio mest respektive minst frekventa svaren, med undantag för kategorin vet inte/blankt 

svar. 

 
Ångest  Depression Likgiltighet Oro Glädje Stor lycka  Spänning 

Vet inte 
/blankt* 

 Inför  37 10 12 68  102     47 112 2 
             Tjejer totalt 
                 (160 st) 
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din 11 7 7 39 63 33 76 7 
             Killar totalt 
                 (135 st) 

framtid 18 13 14 55 91 48 99 8 
             Högstadiet  
          totalt (165 st) 

 
30 4 5 52 74 32 89 1 

              Gymnasiet  
          totalt (130 st) 

          
 Inför 61 13 20 100 31 10 72 3 

             Tjejer totalt 
               (160 st) 

skol- 24 15 10 78 32 4 54 9 
              Killar totalt 
               (135 st) 

upp- 
gifter   33 15 13 99 34 11 79 11 

              Högstadiet 
            totalt (165 st) 

då du  52 13 17 79 29 3 46 1 
              Gymnasiet 
            totalt (130 st) 

bedöms 
          

 21 20 7 35 116 82 77 5 
             Tjejer totalt 
                  (160 st) 

Inför 10 10 13 24 73 50 37 12 
               Killar totalt 
                  (135 st) 

kärlek* 14 16 13 31 106 67 64 15 
              Högstadiet  
           totalt(165 st) 

 
17 14 7 28 83 65 50 2 

              Gymnasiet 
          totalt (130 st) 

          
Inför  7 6 6 22 140 116 34 3 

             Tjejer totalt 
                  (160 st) 

vänner 4 3 9 7 103 57 26 9 
              Killar totalt 
                  (135 st) 

 
5 8 11 21 128 99 40 9 

              Högstadiet  
          totalt (165 st)  

 
6 1 4 8 115 74 20 3 

              Gymnasiet  
          totalt (130 st) 

 

*En tjej i årskurs 9 svarade dessutom inget på denna fråga men eftersom hon var den enda 

valde vi att ej göra en extra kolumn utan istället nämna det här. 

* Majoriteten av elever i denna kategori ”svarade” blankt och ej vet inte.   

 

 

 

 


