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Abstrakt  
 

Stress – ett växande fenomen i ett samhälle som står i ständig utveckling. Den konstanta 

progression som kommit att spegla vårt nutida samhälle ökar även stressen hos den enskilde 

individen, vilket enligt vissa forskare kan resultera i stora problem för såväl individen som för 

samhället. Dessa forskare menar att problematiken gällande stress ökar i samhället och kan i 

sin tur leda till kronisk stress och andra allvarliga psykologiska samt fysiologiska konsekvenser 

relaterat till ämnet.  Med den informationsteknologiska utveckling som sker, så ökar även 

kraven på individen, som stundtals kan ha svårt att hinna med.  

 

Detta arbete syftar till att synliggöra de problem som kan uppkomma i samband med 

stressfyllda situationer, med fokus på våra viktigaste samhällsmedborgare: Skolans elever, vår 

framtid. 

 

Kvantitativa metoder i form av elevenkäter (med viss kvalitativ karaktär) har använts för att 

undersöka eventuella problem som kan sammankopplas med stress. 87 gymnasieelever på en 

gymnasieskola i en mellanstor svensk stad fick svara på frågor relaterat till stress. Skolan har 

cirka 1300 elever och är därmed den överlägset största skolan i kommunen, med ett brett 

utbud för elever när det kommer till val av linjer och inriktningar.  

Enkäternas resultat, tidigare forskning samt övrig litteratur sammanställdes för att 

försöka skapa en övergripande bild om hur verkligheten ser ut och vilket stöd vi ger de elever 

som upplever en stressfylld tillvaro. Resultatet visade att majoriteten av eleverna upplever 

stress som ett problem och att det talas relativt lite om ämnet ute på skolorna. Den upplevda 

stressen kopplas främst till skolarbetet men resultatet visade även på att stress kopplat till 

skolan påverkar eleverna i viss mån även utanför skolan. Detta resultat analyseras med 

didaktiska implikationer i åtanke, då arbetet syftar till att konkretisera elevernas behov i 

relation till stresshantering. 

 

Nyckelord: 

Stress - Socialt stöd - Stöd - Ohälsa - Skola - Stresshantering 
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The greatest weapon against stress is our ability to choose one 
thought over another. 

 
William James, 1842-1910 
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1. Inledning 
 

Den informationsteknologiska utveckling som pågår i vårt samhälle går inte att förneka. Det 

är en konstant framåtskridande process av nytänkande som skapar en progression vilken 

den enskilde individen kan ha svårt att hålla jämna steg med. Denna fortskridande 

framväxten skapar förändringar för människan när det kommer till vilka villkor och premisser 

som bör följas. Dessa villkor och premisser är starkt kopplade till den kultur vi lever i – där 

skolan i sin tur har en given plats. Därför är det självklart att den utveckling som inverkar på 

samhället och dess kultur även berör skolans värld. 

 

Stress är ett allt mer uppmärksammat problem som växt fram avsevärt fort i vårt samhälle. 

Det i sig är inte något unikt för vår tid, utan har alltid funnits som en naturlig del av 

människans fysiska såväl som psykiska reaktionssystem. Stress som begrepp har kommit att 

användas allt mer under de senare decennierna. Idag är ämnet belyst och stress diskuteras 

och väcker stort intresse, bland annat i forskarvärlden. intresseväckande.1 Uttryck som att 

”känna sig stressad” är idag något som de flesta tycks ha bekantat sig med. Det talas om 

stress i samband med en rad olika miljöer och diverse sammanhang. Hur detta påverkar 

människan och vilka metoder som kan tillämpas för att minska stress hos den enskilde 

individen. I denna uppsats kommer jag att utgå från tidigare forskning för att studera hur 

gymnasieelever uppfattar stress och hur man som lärare kan bidra till ett minskande av 

stress i relation till skolmiljö och skolarbete. Som blivande lärare så kommer jag att möta 

elever som upplever stress i olika omfattningar. Därav kommer relevansen av att kunna 

möta dessa elever med förståelse och praktiska åtgärder för att underlätta deras studier i 

den grad det är möjligt. Jag har valt att begränsa mina frågeställningar angående stress 

kopplat till skolan och studier, men andra områden kommer även att beröras då det är 

relevant för att skapa ett helhetsintryck av ämnet. 

 

Mitt intresse ligger i att utifrån ett lärare- och elev perspektiv finna metoder som kan 

motverka stress i skolan. Det finns forskning som visar att ungdomar generellt känner sig 

mer stressade än tidigare och det beskrivs också som ett hälosoproblem. 

1 (Währborg, 2002) sid. 38 
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Within the last 20 years, stress and its associated mental health problems have 

been increasing dramatically among Swedish adolescents and it has become a 

serious public concern.2 

 

Utifrån det konstaterandet kan jag vidareutveckla relevanta områden kopplat till ungdomars 

uppfattning om stress i samband med skolan. 

 

1.1 Syfte 
 

Jag har valt att fokusera på den stress som kan komma att ha en negativ inverkan på 

eleverna och deras prestationer. Det bör dock påpekas att det råder delade meningar inom 

forskningen om det finns en uppdelning som bör benämnas som positiv och/eller negativ 

stress. Dock finns det negativa aspekter kopplat till stress3 och det är dessa jag kommer att 

fokusera på. 

 

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av en enkät undersöka hur gymnasieelever 

definierar stress, om de anser sig vara stressade och om de upplever att deras stress bemöts 

av lärare och i så fall hur detta bemöts av yrkesverksamma lärare på deras skola.  

För att kunna besvara mitt syfte så har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Hur många elever upplever en stress kopplat till skolan? 

 I vilken omfattning bemöter yrkesverksamma lärare elevernas stress i relation till 

skolarbete? 

 

 

 

 

2 (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its Consequences on Subsequent Academic, 2012) 
sid. 70 
3 (Hasson, 2005) sid.28 
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1.2 Uppsatsens relevans 
 

Eftersom att det påvisat att många elever upplever stress i olika omfattningar kopplat till 

skolan, så är relevansen tydlig för mig som blivande lärare.4  

Under min utbildning på lärarutbildningen så har jag inte stött på någon undervisning i 

hur elever uppfattar stress och hur detta kan bemötas från lärarens sida. Vi har däremot fått 

fokusera mycket på hur man främjar det bästa i undervisningssammanhang, och eftersom 

att stress kan komma att påverka mottagandet av utbildning och lärande så tyder det på att 

detta berör ett högst angeläget uppdrag; att synliggöra de problem som är relaterade till 

elevers ohälsa i form av stress: 

 

Children’s life situations have changed dramatically over the past decades. 

Several conditions in today’s modern informationbased society have exposed 

children to seemingly increased levels of stress in multiple ways.5 

 

Stress är ett växande fenomen som högst sannolikt inte lär minska inom en snar framtid, 

utan man måste lära sig att möta och bemästra de hinder som kan uppkomma i samband 

med stress.6 Dess bidragande faktorer är något som berör många av våra elever, och därför 

vill jag identifiera de områden som påverkar elevers förmåga att prestera i skolan och på så 

sätt bidra till att didaktiska implikationer inom området synliggörs. 

Poängen är att upptäcka möjligheter och praktiska metoder som fördjupar kunskapen inom 

valt område.  

 

Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som 

kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, /.../ höja 

människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 

resurser.7 

 

Detta arbete kan på så sätt förhoppningsvis bidra med viktig och relevant forskning för 

elever – och personal som befinner sig inom skolans sektor då stress idag kategoriseras som 

4 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) Passim 
5 (Friberg, Hagquist, & Osika, 2012) sid. 1 
6 (Währborg, 2002) Passim 
7 (Vetenskapsrådet, 2002) sid. 5 
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vår tids nya ohälsa.8 Därav känns det fullt naturligt att detta uppmärksammas ytterligare 

samt angrips för att underlätta ungdomars skolgång, hälsa och välbefinnande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (Währborg, 2002) sid. 5 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa relevant litteratur samt tidigare forskning som 

uppsatsen bygger på. Jag kommer att vidareutveckla kontentan av stress kopplat till 

uppsatsens relevans samt andra centrala begrepp som är kan knytas an till ämnets karaktär. 

Första delen kommer att bestå av redovisningar som berör en viss historisk utveckling av 

stress som fenomen. Därefter kommer jag att presentera ytterligare problematiska 

situationer kopplat till ämnet. Avslutningsvis diskuteras begreppen stress och skola i relation 

till varandra. 

 

2.1 Stress utifrån ett historiskt perspektiv 
 

Vi lever idag i ett samhälle som alltför ofta kräver ett högt tempo inom diverse områden. 

Förväntningar och krav är växande fenomen som ställer fordran på individen till att  nå 

framgång relaterade till en rad olika situationer. Samhället har genomgått en förändring när 

det kommer till vad som förväntas vara hanterbart av oss människor. Peter Währborg är en 

framstående läkare, sociolog, psykolog och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i 

Alnarp. Hans arbete och forskning omkring stress har uppmärksammats mer och mer, då han 

talar om stress som den nya ohälsan. Währborg ger en nyanserad bild av vad stress innebär 

och poängterar att ordet stress ökat avsevärt i användning under den senaste tiden och blivit 

något av ett modeord i dagens samhälle.9  

För att konkretisera stress som nytt fenomen, så belyser han hur stress upptäcktes och 

hur det först definierades. För cirka 150 år sedan så grundlade den franska fysiologen Claude 

Bernard nya föreställningar och tankegångar kopplat till medicinsk vetenskap. De centrala 

frågorna under den tiden berörde kroppens reaktions  - och funktionssystem och Bernard 

bistod med ny forskning riktad mot den stabila inre miljön. Detta summerar Währborg på 

följande sätt: 

 

En myriad av kompensatoriska mekanismer i kroppen strävar mot att bibehålla ett 

tillstånd av jämvikt. Människans strävan mot denna jämvikt är en slags naturlag 

9 (Währborg, 2002) sid. 32 
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och varje del av kroppen, liksom vårt beteende, strävar mot just detta: stabilitet 

och jämvikt. 10 

 

Bernard menade enligt Währborg att den yttre miljön vi befinner oss i påverkar vår inre 

miljö, det vill säga de psykiska och fysiska processerna i människans kropp. 

Bernards forskning vidareutvecklades ytterligare av den amerikanske professorn i medicin, 

Walter Cannon. Han frambringade en benämning på vikten av ett upprätthållande av en 

stabil fysiologisk jämvikt: homeostas.11 Währborg benämner det som att Cannon skapade 

en slags evolutionell anpassningsstrategi och han upptäckte sambandet mellan potentiella 

hotsituationer och kroppens utfärdande av adrenalin. Trots dessa tidigare iakttagelser så 

betecknas, enligt Währborg och Cassidy, den ungerska forskaren Hans Selye som 

grundaren till begreppet stress. Selye skrev en artikel med titeln ”»A syndrome produced 

by diverse nocuous agents«”12 som senare kom att benämnas som stress. 

 

Tony Cassidy, lektor i psykologi vid universitetet i Coventry, summerar Selyes forskning på 

följande sätt: 

Selye intresserade sig för den fysiologiska reaktionen på hot mot organismens homeostas, 

till exempel i form av stark köld, hetta, infektioner eller toxiska substanser. Han 

observerade att oberoende typen av hot fanns det vissa gemensamma faktorer i den 

fysiologiska rektionen.13 Denna fysiologiska reaktionen myntade uttrycket stress och 

såkallade stressorer, faktorer som leder till stress – till exempel hotfulla situationer. 

Den medicinska forskningen är relevant att ha med för att vidare kunna förstå vad 

stress är samt att det är en fullt naturlig process som alltid existerat, för människans eget 

välbefinnande. Dessa hotsituationer som Cannon benämner har förändrats med tiden, och 

på så sätt har stressorerna blivit fler men den fysiologiska reaktionen är den samma.  

 

 

 

10 (Währborg, 2002) sid. 33 
11 (Währborg, 2002) sid. 34 
12 (Seyle, 1998) sid.230 
13 (Cassidy, 2003) sid 23 
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2.2 Innebörden av stress 
 

Med tiden så har innebörden av termen stress utökats och betraktas idag som 

något av en allmängiltig benämning för att beskriva en rad olika känslor i samband 

med det som ofta kallas för stressrelaterade faktorer. Begreppet har således blivit 

något av ett modernt fenomen som ofta tas till bruk i vardagsrelaterade situationer 

såväl som inom vetenskapliga sammanhang. På så sätt så har kontentan av ordet 

stress blivit mer svårdefinierat och kan relateras till en rad olika samband och 

situationer, vilket de flesta forskare tycks enas om.  

 

Währborg menar att termen är så pass bred att det inte finns någon allmänt 

accepterad definition som kan användas för att skapa en opartisk eller allmängiltig 

definition av vad som menas med stress. Termen hörs ofta i samband med andra 

begrepp för att närmare precisera vad man menar i ett specifikt sammanhang. 

Exempel på sådana tydliggörande begrepp är depression, utbrändhet och 

utmattning samt en mängd andra accepterade definitioner.14 

Man kan således påstå att begreppet stress överanvänds även i situationer då 

ett mer specifikt begrepp kunnat använda för att beskriva ett tillstånd. Forskare 

menar dock att stressbegreppet är grundläggande för att binda samman ett 

komplext och mångskiftande fenomen som är centralt för människans välmående. 

Cassidy förklarar det genom att lägga fokus på yttre krav och psykiska processer. 

Dessa krav och processer är aspekter att ta hänsyn till när man talar om stress. Han 

menar att forskare har valt att granska dessa processer under en gemensam samlad 

betäckning: stress. Cassidy lyfter fram den komplexitet som uppstått i samband 

med stressforskning, speciellt under de senaste tjugo åren. Komplexiteten runt 

fenomenet och dess process har ökat markant. Han benämner det som 

sammanhängande helheter av systemiska processer, som kan te sig komplexa. Det 

centrala blir i slutändan samspelet mellan individ och omvärld "där en brist på 

samspel leder till fysisk eller psykisk sjukdom eller bådadera."15 

 

14 (Währborg, 2002) sid.32 
15 (Cassidy, 2003) sid. 15 
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Det är alltså problematiskt att definiera exakt vad stress är, då dessa processer 

ser olika ut hos olika individer. Dock kan man med säkerhet fastställa att det inte 

bör negligeras och avfärdas som strunt. De ökningar som skett och sker i 

samhället relaterat till stress och minskat välmående bland dagens ungdomar 

bör tas på allvar.16 

 

 

2.3 Stress relaterat till lärande och utbildning 
 

Dessa yttre krav och psykiska processer blir särskilt intressanta när man talar om stress i 

samband med skola och utbildning. Dagens skolungdomar tillhör den generation som möter 

stressrelaterade faktorer mer än någon annan generation hittills. Det hastiga tempot i den 

kontinuerliga utveckling som sker i samhället ställer höga krav på individen för att kunna 

upprätthålla en god relation till aktualiserade villkor och nya förutsättningar. 

 

Skolan och dess lärare ställs inför en rad olika uppgifter som relateras till att främja 

elevernas utveckling inom diverse områden. Skolverket ställer tydliga krav i utformningen av 

Skolans värdegrund och uppgifter relaterat till Gy 2011. 

 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutvecklingen sker. /.../ Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra.17 

 

Som citatet ovan pekar på, med fokus på viktig kunskap – idag och i framtiden så framstår 

relevansen i att ge eleverna en chans att närmare utöka sin kunskap om stress. Detta är även 

något som påpekas av Statens Offentliga Utredningar (SOU) i sin utredning om ”Ungdomar, 

stress och psykisk ohälsa”, där ett regeringsbeslut den från 2005 bemyndigade regeringen 

statsrådet Lena Hallengren att genom ett uppdrag utnämna en utredare som skulle 

16 (Bremberg, 2006) sid. 15 
17 (Skolverket, 2011) sid. 8 
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”analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska 

hälsan”18 samt vilka faktorer som kan påverka ungdomars ohälsa kopplat till stress och hur 

man bäst bemöter detta genom lika tillvägagångssätt och metoder. Den utsedde till 

uppdraget blev docent Sven Bremberg, som utsågs till särskild utredare i studien. 

 

Individens faktiska förmåga att hantera påfrestningen, hennes förmåga att 

värdera påfrestningen och hennes förmåga att värdera de egna möjligheterna 

att klara den har därför betydelse för förekomst av stress.19 

 

Stressrelaterade situationer uppstår ständigt i skolan, och det är därför viktigt att ge 

eleverna kunskap i ämnet och på så sätt öka den egna förmågan till att själv kunna 

påverka situationen. Risken för att stress fortsätter öka i samhället är relativt stor 

och därför känns det viktigt att eleverna tilldelas verktyg i hur man kan bemöta 

stressfyllda situationer för att kunna gynna sin egen utbildning och sitt lärande – 

inte enbart inom skolans ramar utan för att de ska kunna ha dessa verktyg till hands 

även i framtida yrken eller när de kommer i kontakt med sociala stressfaktorer som i 

princip kan komma att innefatta vad som helst.  

 

Som ovan nämnt så kommer arbetet att begränsas till stress relaterat till 

gymnasieungdomar. Under dessa år har står eleverna inför en mängd olika krav, 

som rör nuet såväl som framtiden. Vikten av att prestera står ständigt i fokus för 

dagens gymnasieungdomar – både i och utanför skolan.20 

 

 

 

 

 

18 (Bremberg, 2006) Inledning 
19 (Bremberg, 2006) sid. 18 
20 (Bremberg, 2006) sid. 16 
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3. Teori och tidigare forskning 
 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Det finns en rad olika teorier om vad stress är, och vad det inte är. Forskare har försökt att 

definiera detta begrepp och forskningen har genomgått olika faser i försök till en definition. 

Insikten om stress och dess komplexitet har vuxit med tiden, då kunskaperna om ämnet 

ökat. 21 Än idag finns den ingen entydig definition av vad stress är, men nedan följer några 

intressanta utgångspunkter. 

 

3.1.1 Teorin om ”det nya samhället” 
 

Det samhället som vi lever i nu består av en rad olika stressorer som är ”nya för sin tid”. 

Utvecklingen och förändringen i det nya samhället, det vill säga det samhälle som präglat 

detta decennium, har resulterat i en rad nya levnadsvillkor – vilket påverkar den enskilde 

individen.22 Den moderna informationsteknologin som främjar effektivitet är något som 

Währborg tar upp som en bidragande faktor till att många upplever en ökad stress i 

vardagen. Währborg benämner det som att vi lever i ett informationssamhälle där fokus 

läggs på att uppnå maximal effektivitet under minimala tidsförhållanden. Han påstår dock 

att denna strävan efter optimal verkan ofta resulterar i motsatsen – att människan blir mer 

stressad av alla dessa nymodigheter som accepteras i samhället i hopp om att göra våra liv 

mer resultatrika och funktionella.  

 

Debatten kring stress kretsar ofta kring den snabba förändringstakten och de nya 

levnadsvillkoren som orsakar detta tillstånd. I en tid då antalet persondatorer 

fördubblats på bara fem år och användningen av internet ökat lavinartat under 

samma tidsperiod så märks förändringarna i individens vardag tydligt, och det går 

21 (Cassidy, 2003) sid. 11 
22 (Währborg, 2002) passim 
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snabbt. /.../ Ibland är det nog så att den nya teknologin skapar mer stressproblem än 

de löser. Det nya samhället skapar nya problem. 23 

 

 Währborg är långt ifrån ensam om sin teori, om det nya samhället som en bidragande 

faktor till ökad stress.  

Cassidy gör en något annorlunda uppdelning och beskriver specifika typer av 

händelser och faktorer i individens liv som kan komma att skapa stressfyllda situationer. 

Vanligtvis talar man då om olika stressorer inom arbetslivet – men han kopplar även 

samman det med vikten av relationen mellan kultur, samhälle och social identitet.24 Där 

poängterar Cassidy betydelsen av vilken makt de globala kommunikationssystemen 

besitter i relation till stresskällor på global nivå.25 Detta kommunikationssystem är något 

som blivit specifikt för vår tid, och det nya samhället.  

De ovannämnda nya villkoren står i relation till det nya samhället, och på så sätt även 

till skolan. Skolan speglar en stor del av vårt samhälle, och det som påverkar individen och 

samhället går inte obemärkt förbi i skolans värld. Forskare på stressforskningsinstitutet 

(SFI) och psykologiska institutet (PI) vid Stockholms universitet har gjort studier som visar 

på att ungdomar upplever sig mer stressade än idag än vad som tidigare uppvisats. De 

menar att stress relaterade problem har ökat bland ungdomar. Vår tids forskning omkring 

stress handlar ofta om utbrändhet som resultat av de effektiviseringsprocesser som råder i 

samhället. Man talar ofta om utbrändhet som arbetsrelaterad stress – något som ökar 

lavinartat i vårt nya samhälle. Denna arbetsrelaterade stress, som ofta betecknas som 

”burn-out” inom sociologiska studier. Socialstyrelsen har genomfört en undersökning som 

handlar om utmattningssyndrom där de tillsatte en arbetsgrupp vars uppgift var att 

undersöka orsaken till varför långtidssjukskrivningar och psykisk ohälsa ökat dramatiskt 

sedan slutet av 1990-talet. Sammanfattningsvis kunde man se att en av de bidragande 

faktorerna till utbrändhet handlade om bland annat faran relaterat till kronisk stress.26  

Kronisk stress är starkt relaterat till vår tids folkhälsa. Det är ett växande problem 

som Socialstyrelsen menar inte bör åsidosättas. Vad som är ännu mer uppseendeväckande 

är att forskarna vid Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutet gjort ytterligare 

23 (Währborg, 2002) sid. 48 
24 (Cassidy, 2003) sid. 45-50, 
25 (Cassidy, 2003) sid. 63 
26 (Socialstyrelsen, 2003) sid. 34 
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undersökningar i samband med de resultat som uppkom vid deras första undersökning som 

handlade om ungdomar och stress – i vilken utformning utvalda elever upplevde någon 

form av stress.  I denna första undersökningen så ombads eleverna att uppskatta nivåer av 

upplevd stress inom fysisk, psykisk och emotionell stress. De genomförde kvantitativa 

enkätundersökningar på 304 gymnasieungdomar, varav 52% var män och 48% var kvinnor. 

Medelåldern på dessa elever var 16 år. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola 

på Lidingö utanför Stockholm. Undersökningen visade på följande resultat: 

 

The most interesting findings in the present study are that: (1) more than 30% of 

the high school students reported experiencing serious stress symptoms, while a 

subgroup of 8.2% were found to have severe symptoms, which would be 

considered a sign of chronic stress in adults and thereby indicate a heightened risk 

for stress-related diseases later in life; (2) females reported experiencing more 

stress and exhaustion problems than males; and (3) high demands and low global 

self-esteem were the predictor variables that accounted for the greatest amount 

of the variance associated with stress symptoms. 27 

 

Undersökningen visade således att 25 elever, 8,2%,  befann sig i farozonen för ett tillstånd 

av kronisk stress.28  Farorna med kronisk stress är många – och kan bidra till sämre fysisk 

såväl som psykisk hälsa och är idag ett stort problem för samhället sett till antalet personer 

som är långtidssjukskrivna från sitt arbete. Tre av de forskare vid Stressforskningsinstitutet, 

som genomförde den första undersökningen genomförde senare ännu en kvantitativ 

undersökning tillsammans med Irena Makower, legitimerad psykolog/psykoterapeut samt 

docent i psykologi och specialist i klinisk psykologi. Denna undersökning fokuserade på 

ungdomar i relation till kronisk stress med förfrågan från Länsförsäkringar Alliance, Sverige. 

Dock bör följande påpekas: 

 

The opinions expressed are those of the authors and do not reflect a position, policy 

or endorsement from the Länsförsäkringar Alliance. 29 

27 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) sid. 4 
28 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) sid. 5 
29 (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its Consequences on Subsequent Academic, 2012) 
sid. 69 
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De inriktade sig på att undersöka huruvida kronisk stress kunde komma att påverka 

elevernas akademiska resultat. 270 gymnasieungdomar ungdomar vid två olika 

gymnasieskolor i Stockholmsområdet besvarade enkäter vid två olika tillfällen med två års 

mellanrum. Den första undersökningen genomfördes i början av deras gymnasietid, och 

den sista undersökningen genomfördes i slutet av deras gymnasietid. Resultaten av denna 

undersökning visade följande: 

 

Among all of the investigated high school students, 173 (63%), 106 boys and 67 

girls, did not feel stressed, neither at the beginning of high school nor two years 

later and were placed in the no-stress group. 

In the transitory stress group were 59 students (22%), 20 boys and 39 girls, who 

reported experiencing a high degree of stress symptoms temporarily, either at the 

beginning or at the end of their time in high school.  

Finally, the chronic stress group, consisting of students who reported high levels of 

stress related symptoms both at the beginning and at the end of high school, was 

made up of 41 students (15%), 10 boys and 31 girls. 

At the beginning and at the end of high school, was made up of 41 students (15%), 

10 boys and 31 girls. 30 

 

Resultaten från båda undersökningarna visar dock inte på någon större generaliserbarhet 

eftersom att de utvalda skolorna endast representerar elever från Stockholmsområdet. 

Trots det så verkar det vara en alarmerande undersökning om man ser till hur vårt 

samhälle ser ut idag med stressrelaterad ohälsa – framförallt i arbetslivet. Därav bör man 

inte negligera det faktum att våra gymnasieungdomar har skolan som sin arbetsplats och 

lägger därför en viktig grund under dessa år när det kommer till att vara kompatibla med 

att möta de stressrelaterade faktorer som de eventuellt kommer att möta under sin 

utbildning men även under sina kommande yrkesverksamma år. Det är ett faktum att det 

nya samhälle ställer nya krav på individen och därav våra elever. Dessa faktorer bidrar till 

en ökad stress, och denna stress har av många forskare och i många sammanhang 

kommit att benämnas som den nya ohälsan – specifik för vår tid och vårt nya samhälle. 

 

30 (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its Consequences on Subsequent Academic, 2012) 
sid. 73 
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3.1.2 Psykosociala stressorer 
 
Stressforskning bedrivs inom diverse områden. I vad som står i relation till denna uppsats, så 

skall vi titta närmare på den psykosociala ansats som berör ämnet eftersom att detta 

relaterar till psykiskt välbefinnande i relation till miljö - och social kontext. Dan Hasson, 

författare och forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet samt 

doktorand i stresshantering, menar att psykosociala stressorer är viktiga och relaterar främst 

till individuella, psykologiska, sociala eller miljörelaterade omständigheter.31 Dessa 

psykosociala stressorer är intressanta när man studerar stress utifrån ett elev - perspektiv 

eftersom att skolan är en så pass viktig social miljö för eleverna, där de spenderar stor del av 

sin tid.  

Hasson ger exempel på några av dessa psykosociala stressorer och uppger avsaknad av 

kontroll och stöd samt höga arbetsrelaterade krav som bidragande faktorer.32 Dessa kan 

ställas i relation till det ovannämnda "nya samhället" som ställer ökade krav på individen, 

men relativt små resurser till att klara av stressfyllda situationer. Dessa stressorer är 

relevanta för den stress som kan kopplas till skolan och elever - eftersom att det ofta handlar 

om krav som ställs i en arbetsmiljö, där individens behov kan se väldigt olika ut. Hasson 

menar att det finns omfattande bevis gällandes kopplingen mellan långsiktig exponering av  

psykosociala stressorer och ohälsa.33 Dock är dessa stressorer något som kan påverkas i 

positiv bemärkelse genom extra resurser och stöd till de elever som befinner sig i riskzonen 

för upplevd ohälsa i samband med stress. Hasson är dock noggrann med att påpeka att den 

största faran uppstår när individen upplevt  psykosociala stressorer under en längre tid34 

vilket bör undvikas i den mån det är möjligt.  

 

3.1.3 Währborgs teori om socialt stöd 
 

En del forskare menar att vikten av socialt stöd är ytterst viktigt för att kunna minska den 

upplevda stressen hos individen. Vad menar man då med ”socialt stöd”?  

31 (Hasson, 2005) sid. 15 
32 (Hasson, 2005) sid. 15 
33 (Hasson, 2005) sid. 15 
34 (Hasson, 2005) sid. 15 
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Währborg beskiver det som ”»resurser tillhandahållna av andra människor«”.35 Han 

syftar då främst på det sociala och relationella stödet i vår omgivning. Forskare ser en 

förändring i detta stöd eftersom att vårt samhälle idag kantras av splittring i samhället i 

kontrast till det gamla naturbrukssamhälle som ägde rum förr. Familjen och vår närmiljö 

förändras mer kontinuerligt nu än vad den gjorde förr. 

 

När man undersöker vikten av socialt stöd så bör man titta närmare på denna sociala miljö vi 

har runt omkring oss. Währborg menar att det finns sociala förhållanden som kan verka som 

aktiva stressorer. Därav påpekar han även vikten av socialt stöd som en del av de sociala 

förhållanden som omger oss. Brister i det sociala stödet kan öka sjukdomförhållanden 

relaterade till stress. Undersökningar har visat att arbeten med ett litet beslutsutrymme och 

låg kontroll, samt monotoni kan innebära en ökad riks för upplevd stress. Även den sociala 

rollen vi innehar, kopplat till status, blir viktig i relation till stress. Währborg poängterar även 

att goda relationer är högst relevanta för den mänskliga utvecklingen och att dessa 

relationer lägger en grund redan hos barn och är avgörande i vilken utsträckning som barnet 

upplever tillit och trygghet i det sociala stödet, framförallt inom familjen. Han menar även 

att detta sociala stöd kan fungera som en direkt skyddsfaktor mot upplevd stress.36  

De förändrade livsförhållanden som råder i vårt samhälle lämnar oftast mindre tid till 

det sociala stödet, men vikten av det är fortfarande lika relevant. Mänskliga relationer har 

alltid varit ett historiskt diskuterat ämne. Cassidy riktar fokus åt två forskare, Cassel och 

Cobb som förespråkat vikten av socialt stöd: 

 

Den moderna forskningen kring de hälsobefrämjande effekterna av socialt stöd 

brukar anses ha sitt ursprung i två viktiga artiklar av Cassel (1976) respektive 

Cobb (1976). Båda forskarna hävdade att socialt stöd tjänar som ett skydd mot 

stress och gör individer som har mer socialt stöd mer motståndskraftiga mot 

stress. 37 

Det sociala stödets funktion är enligt forskare ett mångdimensionellt begrepp och kan på 

så sätt fungera på olika sätt. Olika människor i den sociala närmiljön fyller olika funktioner i 

det sociala stödet. Familj, vänner och andra anhöriga kan ses som det primära sociala 

35 (Währborg, 2002) sid.73 
36 (Währborg, 2002) sid.74 
37 (Cassidy, 2003) sid.67 
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stödet. Men vikten av det primära stödet är också relevant – och det är där 

yrkesverksamma lärare kommer in. Barn och ungdomar som går i skolan lägger en stor del 

av sin tid i skolmiljöer och fokus läggs på prestationer och resultat. Lärare och pedagoger 

blir på så sätt väldigt närvarande i stora delar av elevernas liv, och kan därav ses som ett 

givet socialt stöd. Währborg tar upp vikten av skolmiljöer som en del av den övriga 

närmiljön och menar att omsorgsalternativen ser annorlunda ut idag än vad de gjorde förr. 

Han syftar på att "sociala stabilitet och trygghet"38 minskat med tiden - men är 

minst lika viktig för individen i dagens samhälle, som den var förr. han uttrycker det 

som att den till och med kan betraktas som ännu viktigare idag, än vad den var förr. 

 

Även om det kan vara svårt att definiera begreppet så menar Währborg att definitionen av 

socialt stöd inte är det centrala. Det är själva stödet i sig som är det viktigaste, och den 

personliga upplevelsen av att ha ett socialt stöd eftersom att forskning visat på att det i 

vissa fall kan räcka för att skydda mot ohälsa relaterat till stress. Skolan och dess 

verksamhet kan på så sätt ses som en social stödresurs som finns till hands för att bemöta 

de elever som upplever starkt obehag i samband med stress (se 3.1 Det nya samhället). 

Forskarna vid Stressforskningsinstitutet lyfter dessutom fram vikten av socialt stöd och 

uppmuntran i samband med skolan och studier. Det är enligt dem viktigt att ge eleverna 

ökat självförtroende samt en förmåga att kunna tro på sig - vilket anses som en användbar 

resurs mot stress.39 På så sätt kan skolan bli ett utmärkt socialt stöd för de elever som 

behöver det. Det kan ses som en relativt enkel metod för att minska en upplevd stress hos 

eleverna, i den mån det är möjligt att genomföra. Att lyssna engagerat, se elevernas behov 

och att uppmärksamma situationer då socialt stöd kan sättas in som en resurs. 

 

 

 

38 (Währborg, 2002) sid.74 
39 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) sid. 8 
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4. Metod och procedur 
 

Under detta kapitel så kommer jag att beskriva min metod och mitt tillvägagångssätt och hur 

detta varit en viktig del av processen under arbetets gång. Jag kommer även att tydliggöra 

mitt val av metod genom att närmare förklara Jan Trosts, Karin Dahmströms samt Annika 

Eliassons teorier om kvantitativa metoder.  

Jag kommer även att redovisa för de observationer och som upptäckts vid 

genomgången av de besvarade enkäterna och dess resultat samt de reflektioner som 

uppkommit i samband med de observationer som förekommit. En presentation av material 

kommer att uppta den sista delen av detta kapitel, med ett mer övergripande 

förhållningssätt gentemot ovannämnda delar där även deltagarna av min undersökning 

kommer att presenteras närmare.  

 

 

4.1 Kvantitativ undersökning som metod 
 
Jag valde att genomföra en kvantitativ enkätundersökning, mer specifikt en gruppenkät. 

Detta beslut grundar sig i att jag ansåg att det var den mest effektiva metoden för att nå så 

många elever som möjligt under en tidspressad situation, vilket även Karin Dahmström lyfter 

fram som en fördel eftersom att man når många personer genom ett effektivt 

tillvägagångssätt där få ekonomiska resureser behövs.40 Gruppenkäter är vanligt 

förekommande då man försöker nå grupper som till exempel skolklasser då enkäten delas ut 

till samtliga närvarande personer.  

Även Eliasson talar om vikten av vilket tillvägagångssätt som är lämpligast att välja 

utifrån vilka förutsättningar som finns, och att tillvägagångssättet kan komma att påverka 

undersökningens utfall i relation till "hur många och vilka som svarar."41 Hon poängterar 

också, liksom Dahmström, vikten av att man bör välja ett tillvägagångssätt som ger så många 

svar som möjligt sett till vilka resurser som finns till förfogande. Trost benämner även en 

annan fördel med gruppenkäter, nämligen att den person som sköter distribution och 

insamlande av de besvarade enkäterna även kan besvara eventuella frågor samt ge 

40 (Dahmström, 2000) sid. 67 
41 (Eliasson, 2010) sid. 28 
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förklaringar gällandes innehåll i enkäten vid utdelnings – och insamlingstillfällen. Han menar 

även att det är viktigt att denne person kan motivera de som skall svara på enkäten till att 

svara ”och att göra det på ett tillfredsställande sätt”.42 Givetvis får man även ha de negativa 

aspekterna med i åtanke då det gäller att personen i fråga som delar ut enkäterna till 

grupperna skall vara representabel för den undersökingen som utförs genom att vara väl 

insatt i undersökningen samt att ha ett lämpligt uppförande. 

 

Kvantitativ metod bedömdes som ett tillvägagångssätt som gick hand i hand med de mål och 

det syfte jag hade i åtanke inför undersökningen. Syftet med denna statistiska 

undersökningen var att att genom en beskrivande/deskriptiv undersökning43 ta reda på hur 

stor andel av eleverna som kände sig stressade i samband med sitt skolarbete, hur stol andel 

av eleverna som kände sig konstant stressade samt i vilken utsräckning eleverna kände att 

de fick ett positivt bemötande med stress och stresshantering i skolan. Några frågor är av 

mer ”förklarande”44 natur eftersom att eleverna ombads att definiera sin eventuellt 

upplevda stress, och om man kan se ett orsakssamband mellan elevernas upplevda stress 

utanför skolan och deras stress relaterat till skolan. 

Kvalitativa metoder valdes således bort, för att det varit betydligt mer tidskrävande än 

den kvantitativa metod som jag valt – sett till antalet elever man får kontakt med i en 

kvantitativ kontra kvalitativ undersökning. Dock kan detta val självklart påverka resultatet, 

eftersom att en kvalitativ metod ger ofta mer utrymme för djupare diskussion samt en 

eventuell vidareutveckling av specifika områden som kan vara både viktiga och intressanta 

för processen och ämnet. Men med tanke på undersökningen syfte så föll valet på en 

kvantitativ undersökning. Trost förklarar fördelar och nackdelar med kvantitativa kontra 

kvalitativa studier och menar att man får se till studiens syfte där han menar att om 

frågeställningarna ”gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt” så bör man genomföra en 

kvantitativ studie. 

 

42 (Trost, 2012) sid. 10 
43 (Dahmström, 2000) sid. 16 
44 (Dahmström, 2000) sid. 17 

22 
 

                                                           



 
 

Efter att ha tagit beslut om att förhålla mig till en kvantitativ, statistisk undersökning så fanns 

det en del moment att ha med i åtanke. Nedanstående tabell respresenterar de moment och 

den process som en statistisk undersökning kräver och är tagen från Dahmström.45 

 Gången i en statistisk undersökning 
• Syfte och frågeställningar 
• Samarbete mellan statistiker och fackexperter 
• Beslut om att göra en statistisk undersökning 
• Planering: 

- Vem skall undersökas? 
- Vad skall undersökas? 
- Hur skall undersökningen göras? 
• Erhållande av informerat samtycke av de som skall undersökas 
• Provundersökning 
• Genomförande 
• Beskrivning och analys 
• Redovisning i en rapport 
• Svar på frågorna och eventuellt 
• Nya frågeställningar 

 

De olika momenten kommer att beskrivas nedan. Syfte och frågeställningar benämns redan 

ovan, samt beslutet om att göra en statistisk undersökning. Samarbete mellan statistiker och 

fackexperter går under avsnittet ”Teori och tidigare forskning”46 där det redogörs för 

relevanta statistiska undersökningar samt tidigare forskning och annan aktuell information 

samt teorier kopplat till uppsatsens ämne.  

 

4.1.1 Konstruktion av frågor och svarsalternativ 

 
När det kommer till utformningen av enkätfrågor så gäller det att vara noggrann och 

eftertänksam. Dahmström benämner vikten av att först och främst tydliggöra och formulera 

ett syfte med undersökningen och därefter formulerar man frågor så att man får svar på det 

man vill undersöka, det vill säga syftet. Hon betonar även att varje fråga bör formuleras med 

vissa funderingar i åtanke så att man skapar en strukturerad och genomtänkt enkät.47 Med 

strukturering så syftar man på hur svarsalternativen till frågorna ser ut, där Trost förklarar 

det på följande sätt: ”är svarsalternativen öppna, så är frågan ostrukturerad”48 och vice 

45 (Dahmström, 2000) sid. 23 
46 Uppsatsens innehåll, kap. 3, sid. 14-18 
47 (Dahmström, 2000) sid. 97-98 
48 (Trost, 2012) sid. 59 
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versa. Denna enkäten utformades inte med öppna svarsalternativ, det vill säga att det finns 

fasta alternativ att välja mellan. Dock fanns det två frågor där eleverna gavs tillfälle till att 

lämna ett öppet svar om de så önskade.  

Fördelarna med dessa frågor var att eleverna gavs chansen att visa hur de tänker och 

känner i samband med frågan och på så sätt ge svar som illustrerar ”flera dimensioner”49, 

vilket Trost lyfter fram som en fördel eftersom att det bidrar med information gällande hur 

de svarande associerar omkring en specifik fråga. Dock lyfter Trost även fram nackdelar med 

denna sortens frågor eftersom att det är tidskrävande att utläsa sådana svar samt att det 

kan vara svårt att fullt ut förstå innebörden av dessa svar.50 Därav togs beslutet att 

majoriteten av frågorna inte skulle vara av öppen natur, men där de svarande erbjöds att få 

svara mer utförligt i samband med några av de mer omfattande frågorna. Detta val gjordes 

för att få ut så mycket som möjligt av enkäterna då eleverna kunde utveckla sina svar genom 

att välja att kryssa i ”Annat alternativ” där de kunde lämna ett annat svar utöver de som 

redan fanns, om så önskades. Detta rekommenderar Dahmström om man är osäker på om 

man får med alla tänkbara svarsalternativ på en sluten fråga, så kan man ”kombinera den 

med ett öppet alternativ”51 där svar som till exempel ”Annat alternativ” ger utrymme för 

ytterligare svar, och är på så sätt ett mer öppet alternativ. Vikten av att få med alla tänkbara 

svar är stor, då man vill att alla som svarar på enkätens innehåll skall känna att det finns ett 

lämpligt svar som överensstämmer med vad de känner/tycker i relation till frågan. 

Dahmström benämner vikten av att ”alltid ha med ett svarsalternativ för osäkra 

respondenter”.52 Därav valdes ”Vet ej” som ett av svarsalternativen till varje fråga.  

 

Även om det är viktigt att ha ett brett spektrum när det gäller svarsalternativ, så är det även 

viktigt att inte ha med alltför många svarsalternativ eftersom att detta kan upplevas som 

omständigt och att det då kan bli ”svårt att få en god överblick och kunna välja mellan 

dem”.53 Då blir risken större för att respondenterna väljer ytterlighetsalternativen istället för 

att välja det som verkligen överensstämmer med deras egentliga åsikter. 

49 (Trost, 2012) sid. 72 
50 (Trost, 2012) sid. 72 
51 (Dahmström, 2000) sid. 104 
52 (Dahmström, 2000) sid. 104 
53 (Dahmström, 2000) sid. 105 
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Eftersom att det fanns svarsalternativ till alla frågor, så går enkätens innehåll under 

kategorin för ett ”strukturerat frågeformulär”54, där några få frågor innefattar öppna 

svarsalternativ. På så sätt innehåller enkäten flest slutna frågor, där två av tretton frågor kan 

betraktas som öppna eftersom att det finns utrymme för respondenterna att själva 

konstruera och formulera ett svar. De flesta frågorna är dock slutna, vilket Eliasson förklarar 

genom att man styr den som svarar genom att det på förhand finns färdiga svarsalternativ. 

Hon menar att det finns många fördelar med att använda sig av slutna frågor: 

 

/.../ du kan lätt förbereda det fortsatta arbetet med svaren, du kan vara ganska 

säker på att den som svarar lämnar användbara svar utifrån dina 

utgångspunkter och du kan öka säkerheten när det gäller att notera rätt svar. 

Dessutom tycker många att sådana frågor är lätta att besvara, så du kan räkna 

med att få många svar på slutna frågor. 55 

 

Givetvis finns det även negativa aspekter med slutna frågor, där menar att man kan missa 

svarsalternativ som respondenterna tyckt varit att föredra framför de svar som redan fanns 

– det vill säga om det funnits svar som bättre överensstämt med vad de tycker. Därav 

gjordes bedömningen att ha med ett par öppna svarsalternativ till mer omfattande frågor, 

vilket även Eliasson menar är ett bra alternativ för att minska risken för att ”missa 

svarsalternativ som /.../ besvarar frågan bättre än de som du angett”.56 

På så sätt ansåg jag att slutna frågor i kombination med ett par öppna svarsalternativ var att 

föredra i denna undersökning. 

 

Det uppkommer dock vissa valditetsproblem i samband med de svarsalternativ som erbjuds. 

Det är naivt att anta att alla elever tolkar ett och samma svarsalternativ på exakt samma 

sätt. Validiteten påverkas självklart eftersom att varje individ kan tolka och förstå ett 

svarsalternativ på ett specifikt sätt, medan en annan elev antar en annorlunda tolkning – och 

därav kan deras svar skilja sig åt även om de svarat samma. Det kan även innebära att de 

svarar olika men egentligen har samma uppfattning eftersom att allt handlar om hur de 

tolkar svarsalternativet i de utvalda sammanhanget. För att illustrera några exempel så kan 

54 (Dahmström, 2000) sid. 97 
55 (Eliasson, 2010) sid. 37 
56 (Eliasson, 2010) sid. 37 
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man ifrågasätta vad ”Nej, inte avsevärt” eller ”Ja, till viss del” betyder i sammanhangen när 

dessa står angivna som svarsalternativ till ett flertal frågor (se Bilaga 1, Enkät). Beroende på 

vem man frågar så kan dessa svarsalternativ tolkas olika. ”Ja, till viss del”  kan tolkas som att 

så är fallet till relativt stor del, men det kan även tolkas som att så är fallet men till relativt 

liten del. Samma gäller hur eleven tolkar ordet ”avsevärt”, och detta är givetvis något som 

kan leda till validitetsproblem när man ser till undersökningens resultat. 

Samma problematik kan uppstå när det gäller tolkningen av skillander mellan 

svarsalternativen ”Ja, ofta” och ”Ja, ibland” som anges i Fråga 13 (se Bilaga 1, Enkät). Vad är 

skillnaden mellan ofta och ibland? Vissa elever kan se det som att det är två skilda svar 

medan andra kan tycka att de liknar varandra så pass mycket att de svarar vilket som av 

svaren utan vidare eftertanke på vad skillnaden mellan de två alternativen egentligen är. När 

enkäten skapades och de olika svarsalternativen angavs så var syftet att ”Ja, ofta” innefattar 

ett mer frekvent mönster än vad ”Ja, ibland” gör, men i resultatdelen bör man ha med 

validiteten i åtanke eftersom att vissa eventuellt kan tycka att de två svaren är för lika 

varandra eller att det är svårt att definiera skillnaden. 

 

Dessa validitetsproblem är svåra att helt undgå, eftersom att det mesta i princip är mer eller 

mindre tolkningsbart från individ till individ. Det påverkar självklart resultatet eftersom att 

otydligheter kan generera svar som inte stämmer helt överens med det som eleverna vill 

förmedl när de väljer ett svarsalternativ. Dock får man utgå från att de väljer de 

svarsalternativ som bäst speglar deras åsikter, men att ha med eventuella validitetsproblem i 

åtanke när man vidare analyserar ett resultat. 

Ett annat problem med validtet är att man måste vara väldigt nogrann i formuleringen 

när man konstruerar en fråga. I Fråga 7 (se Bilaga 1 – Enkät) så ombads eleverna att uppge 

om många av deras vänner är stressade på grund av skolarbetet. En bättre formulering hade 

troligtvis varit att fråga om de anser att många av deras vänner är stressade på grund av 

skolarbete eftersom att ordet många syftar på ett antal – vilket inte speglades i 

svarsalternativen där det istället fokuserades på frekvensen av stress bland vännerna. 

Svarsalternativen ger på så sätt svar på frågan i vilken utsträckningen eleven upplever sina 

vänner som stressade i samband med skolarbete, snarare än hur många av elevens vänner 

som upplever detta. 
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4.2 Val av skola & deltagare 
 

Jag valde att använda mig av redan etablerade kontakter när det kommer till val av skol, ett 

såkallat bekvämlighetsurval. Ett urval som var aktuellt med tanke på att den kommun skolan 

ligger i representerar en relativt medelstorstad. Mitt val föll därav på en kommunal 

gymnasieskola med fokus på elever som går sista året på sin utbildning. Anledningen till att 

jag valde att vända mig till gymnasieelever var att jag själv förmodligen kommer att vara 

verksam som gymnasielärare framöver och därför utföll det som ett relevant val. Även i 

koppling till ämnet stress så kan det antas att gymnasielever har mer att bidra med i svaren 

eftersom att deras skolgång går mot sitt slut och de har förmodligen genom sina år i skolan 

hunnit skapa sig en uppfattning om det som står i relation till ämnet. 

Det bekvämlighetsurval som gjordes i samband med undersökningen baseras på de tidigare 

etablerade kontakter som jag hade på vald skola samt det förtroende som tidigare upplevts 

i relation till de valda eleverna. Det finns fördelar såväl som nackdelar med denna sortens 

urval. Eliasson menar att man väljer de som finns till hands i ett sådant "stickprov" men att 

de inte går att uttolka något om hur deras åsikter stämmer överens med resten av 

befolkningens. Dock påpekar hon att representativiteten inte alltid behöver spela någon 

större roll. Det handlar om forskarens medvetenhet i relation urval, om han/hon känner till 

personer som kan vara lämpliga och "välinformerade om det du undersöker"57 så går det 

utmärkt att vända sig till dessa i undersökningen. 

På grund av begränsad tid samt en upplevd trygghet och tillförlitlighet gentemot elevernas 

uppriktighet blev därför bekvämlighetsurvalet ett naturligt alternativ. 

 

4.5 Utförande 

 
Jag tog kontakt med tre lärare på vald skola via mejl. Dessa lärare valdes ut eftersom att de 

sedan innan var etablerade kontakter. Först genomfördes en testomgång i en klass för att se 

om enkäterna har hög validitet. Eleverna ombads påpeka eventuella svårigheter eller 

otydligheter i frågornas utformning samt de svarsalternativ som fanns. Att testa enkätens 

innehåll är ett viktigt moment i processen, för att eleverna skall förstå vad det är de svarar 

57 (Eliasson, 2010) sid. 50 
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på. Eliasson poängterar vikten av att försöka undgå dessa missförstånd, samt att hon 

påpekar vikten av att den tillfrågade förstår vad det är de svarar på, det vill säga innehållet i 

ett formulär.58 Om det finns otydligheter i enkätens utformning minskar alltså 

tillförlitligheten till deras svar. Det bör framgå klart och tydligt vad man vill att eleverna 

svarar på, samt att det finns tillräckligt många svarsalternativ att välja mellan. Vid en del 

frågar lades det till ett sista svarsalternativ där eleverna själva kunde komplettera med 

information. Detta för att garantera en mångfald av svarsalternativ, att diverse svar skulle 

finnas tillgängliga för att öka enkätens validitet. 

Efter att ha avslutat testomgången (med samma forskningsetiska utförande som 

nedan) utan påpekanden så genomfördes den aktuella undersökningen en vecka senare 

efter överenskommelse med de lärare jag kontaktat. Enkäterna lämnades ut till fem olika 

klasser och undersökningen ägde rum i elevernas klassrum, och utfördes således klassvis. Jag 

deltog vid alla tillfällen, presenterade mig själv, vilket ämne jag skriver om, vad syftet var 

med undersökningen samt att deras deltagande var frivilligt och att de ombads vara 

anonyma uppgiftslämnare. Exakt samma utförande genomfördes vid provomgången, allt för 

att standardiseringen skulle vara så bra som möjligt, det vill säga ”graden till vilken frågorna 

är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade”59. Jag försökte få 

förutsättningarna att vara så lika som möjligt under alla tillfällena och med alla klasserna. Jag 

presenterade mig själv och undersökningen på samma sätt vid alla tillfällen, men självklart 

finns det aspekter som sänker standardiseringen. Tidpunkt på dagen är en sådan aspekt att 

ha med i åtanke, samt att vi befann oss i olika klassrum. Trost menar att hög standardisering 

är idealet och att det är viktigt att vara konstant med samma förutsättningar för de som 

deltar i undersökningen. Jag hade detta med i åtanke i den mån det var möjligt, viket 

resulterade i ett försök till högsta tänkbara standardisering med tanke på rådande 

omständigheter samt möjligheter.  

De elever som svarat på enkäterna under testomgången räknades inte med i dessa fem 

klasser, men deras svar räknades med i sammanställningen eftersom att det inte uppkommit 

några otydligheter, frågor eller kommentarer kring enkäternas innehåll. Om det varit så att 

denna provomgång visat på svårigheter i enkäternas innehåll utifrån elevernas åsikter så 

58 (Eliasson, 2010) sid. 29 
59 (Trost, 2012) sid. 57 
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hade jag fått förtydliga vissa delar, och hade då inte valt att räkna med deras svar i 

sammanställningen. 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. 60 

 

För att få ett bredare resultat att analysera så delades enkäterna ut till klasser i årskurs 1-3. 

Dessa klasser var inte förutbestämda, utan valdes ut efter tillgänglighet – vilket leder till 

större objektivitet eftersom att stickprovet blev slumpmässigt utfört och minskar därmed en 

viss riskerad subjektivitet i relation till urvalet. Eleverna fick ta den tid på sig som krävdes för 

att svara på alla frågor.  

 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. 61 

 

En del blev färdiga relativt fort, medan andra elever tog längre tid på sig. Det tog, i snitt, 

cirka tio minuter för eleverna att fylla i enkäten. Alla elever deltog, därav inga bortfall som 

kan komma att påverka resultaten. 

 

Det valda ämnet, stress, är dock väldigt öppet för tolkning eftersom att det råder delade 

meningar om vad stress är och hur det påverkar människan. Det handlar ofta om 

individualiserade situationer, där öppenhet gentemot individens upplevelse är central.  

För att nå så många elever som möjligt under en begränsad tid, så som bekant en 

kvantitativ studie, där svaren på frågorna lämnar utrymme för viss vidare tolkning. Eleverna 

gavs även chansen att vidareutveckla sina svar om de så önskade, vilket gör att en del frågor 

(se Bilaga 1, Fråga 9 samt Fråga 11) kan betraktas som mer öppna än andra.  

Genom att dessa elever svarar på relativt öppna frågor (se Bilaga 1) så ges det tillfälle att 

vidare tolka och förstå deras svar med viss ”introspektion /.../ och empati”62 men med 

strävan mot den objektivitet som arbetet kräver.  

60 (Vetenskapsrådet, 2002) sid. 7 
61 (Vetenskapsrådet, 2002) sid. 10 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet från enkäterna att redovisas utifrån vad de tillfrågade 

eleverna har svarat. I Bilaga 1 finner man enkäten som delades ut till klasserna och i Bilaga 2 

så finner man resultaten sammanställda i form av cirkeldiagram och stapeldiagram. 

Resultatet kommer att presenteras i den löpande texten i form av dessa diagram, vilket 

Eliasson menar är en användbar metod för att ”åskådliggöra hur data fördelar sig”63. Eliasson 

menar även att det är viktigt att göra det lätt för läsaren att följa redovisningen av resultat. 

Hon påpekar även att om man väljer att redovisa ett diagram så börs detta kommenteras så 

att läsaren tydligt kan se relevansen med det diagram som visas samt se ”vad som är 

intressant med det och vilken betydelse det har för ditt resonemang”.64 Därav även beslutet 

att sammanbinda resultat och analys under ett och samma avsnitt. 

 

5.1 Sammanställning 
 

Nedan följder en sammanställning av enkäternas resultat utifrån vad eleverna svarat. 

Sammanställningen har delats upp under två olika kategorier. Kategori ett berör frågor som 

relaterats till stress i samband med skolan. Kategori två är något mindre, och berör frågor 

som relaterats till elevernas upplevda stress utanför skolans och hur de definierar stress. 

 

Som nämnt tidigare, så delades enkäterna ut till 87 elever, varav 54% var män och 46% var 

kvinnor där angivet kön går under kategorin ”kvalitativ variabel”65. Med variabel så menas 

en egenskap som kan variera mellan urvalsunderlaget – det vill säga de som svarar på 

enkäten. Variabler kan vara aspekter såsom ”kön, ålder, inkomst, civilstånd”66 med mera. Att 

de tillfrågade ombads ange om de var män eller kvinnor grundar sig i att tidigare forskning 

visat på att det emellanåt är mestadels kvinnor som upplever problem med stress relaterat 

till skolan i större utsträckning än vad män gör. Därav kändes det relevant att eleverna skulle 

ange kön för att se om det fanns någon skillnad i vilken utsträckning samt hur man upplever 

62 (Thurén, 2007) sid 95 
63 (Eliasson, 2010) sid. 151 
64 (Eliasson, 2010) sid. 151 
65 (Dahmström, 2000) sid. 24 
66 (Dahmström, 2000) sid. 24 
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och definierar stress beroende på om den tillfrågade är man eller kvinna. Därav kan det vara 

en variabel som eventuellt kan visa sig vara intressant att ha med när man vidare analyserar 

resultatet. 

 

 

5.1.1 Frågor relaterat till stress i skolan 
 

Fråga 1 handlade om huruvida eleverna ansåg sig själva vara stressade i samband med sitt 

skolarbete.  

 
Resultatet visade att hela 80% ansåg sig vara stressade, varav 69% uppgav att de kände sig 

stressade under vissa perioder och 11% uppgav att de ansåg sig vara konstant stressade. 

Endast 7% svarade att de inte alls ansåg sig vara stressade i samband med sitt skolarbete, 

medan 13% svarade att de inte kände sig avsevärt stressade. Detta visar på att en stor del av 

de tillfrågade eleverna kände av en stress som kunde kopplas till skolan. De 11% som 

upplevde en konstant stress är en minoritet, men det bör uppmärksammas att det finns 

stora faror med elever som upplever konstant stress eftersom att detta kan leda till kronisk 

stress, vilket forskarna vis Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutet  påpekar: 
 

An energy imbalance can arise when more energy is spent than is gained and if 

this persists over a long period of time, chronic stress emerges.  

/…/ Chronic stress implicates negative consequences on health and well-being 

and has been associated with a heightened risk for cardiovascular morbidity, 
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diabetes, immunosuppression, depression, anxiety, and exhaustion 

syndrome.67 

 

Med dessa risker i åtanke, så är det viktigt att inte förminska dessa 11% som enbart en 

minoritet.  

 

De elever som uppgett att de upplever sig stressade ombads sedan i Fråga 2 att uppskatta 

nivån av den upplevda stressen på en skala 1 - 10, där 1 var mycket lite och 10 var väldigt 

mycket.  

 
Svarsalternativet med högst svarsfrekvens var en åtta med 20% av svaren, vilket bör ses som 

en relativt hög siffra. Därefter en sjua och på tredje plats en nia. Procentenheterna var 

relativt låga mellan ett och fyra och ökade sedan markant mellan fem till nio.  

 

På Fråga 7 om eleverna ansåg att många av deras vänner var stressade på grund av 

skolarbete, så blev svaret liknande men med större respons på svaret ”Ja, utan tvekan”, 

närmare bestämt 21%. Endast 2% svarade ”Nej, inte alls”.   

67 (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its Consequences on Subsequent Academic, 2012) 
sid. 70 
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Precis som i ovanstående fråga så svarade drygt hälften av eleverna att de ansåg sina vänner 

vara stressade till och från, i olika perioder. Det intressanta är att fler elever ansåg att deras 

vänner var konstant stressade, än vad de ansåg sig själva vara. Trots detta så var det inte ens 

en tiondel som uppgav att det talades mycket om stress eleverna emellan, närmare bestämt 

10%, vilket tyder på att dialoger kring ämnet är inte är avsevärt vanligt. Dock är det inte att 

underskatta vikten av att eleverna fungerar som varandras stöd emellanåt, vilket Bremberg 

påpekar. Han menar att eleverna i hög omfattning påverkar varandra.68 På så sätt kan 

eleverna ha såväl som positiva och negativa effekter på varandra. Denna påverkan kan 

fungera som ett stöd, men kan likväl få motsatt effekt.  

Ungefär en tredjedel menade att det talades om stress eleverna emellan vid något 

enstaka tillfällen, vilket kan kopplas till att majoriteten upplevde stress under perioder och 

att det under dessa perioder eventuellt talas mer om stress eftersom att individen har ett 

större behov av det då. Återigen blir det sociala stödet centralt. Forskare vid 

Stressforskningsinstitutet samt Psykologiska institutet menar att ”low social support”69 är en 

del av prognosen i relation till stressrelaterade symptom. En relativt enkel sak som att tala 

om sin upplevda stress, med kamrater som kan relatera till en sådan situation, kan hjälpa 

eleverna att få ett visst socialt stöd.  

 

Några frågor berörde skolmiljöns förutsättningar i relation till stressfyllda situationer samt 

lärarnas förhållningssätt till elevernas upplevda stress. En av dessa var Fråga 6: 

 

68 (Bremberg, 2006) sid. 267 
69 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) sid. 992 
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Skolan visade sig ha bra förutsättningar när det gäller att erbjuda eleverna ställen där de kan 

studera i lugn och ro. 

Hela 91% svarade att skolan erbjöd miljöer där man kunde studera i lugn och ro, vilket 

skolan skall erbjuda enligt Skollagen, Kapitel 5, 3 §:  

 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.70 

 

För de elever som har svårt att finna ro hemma, eller vill effektivisera sin tid genom att hinna 

med att studera under raster, så var det betryggande att så stor del av de tillfrågade uppgav 

detta positiva svar. En liknande fråga gällde huruvida de upplevde skolan som en lugn miljö, 

Fråga 4: 

 
Även här var svaren relativt positiva, då cirka 80% svarade Ja. 16% svarade att de absolut 

upplevde skolan som en lugn miljö medan hela 66% svarade ”Ja, till viss del”. Även om det 

70 (Svensk författningssamling, 2010) Kap. 5, 3 § 
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endast var minoriteten som svarade nej eller att de inte visste, så bör man ändå 

uppmärksamma att 14% svarade ”Nej, inte avsevärt” med tanke på ovanstående författning. 

Vad detta beror på är svårt att avgöra. Eleverna som svarade nej kanske inte haft behov av 

att uppsöka dessa platser, och är därmed inte fullt medvetna om vilka möjligheter som 

erbjuds, eller så anser de att de platser som finns inte kan kategoriseras som tillräckligt lugna 

enligt deras mått.  

 

Eleverna blev även tillfrågade i Fråga 3 om de under sin skolgång fått utbildning om metoder 

och tillvägagångssätt som kan minska eventuellt upplevd stress.  

 
Majoriteten av eleverna uppgav att de aldrig fått den sortens utbildning (45%), eller att de 

inte visste (37%). Endast 4% angav att de fått ovannämnd utbildning på gymnasiet, och 14% 

svarade att de fått det under sin grundskoletid.  

Resultaten blir något svåra att analysera eftersom att så stor del av eleverna angav 

”Vet ej”. Dock är det fortfarande ett stort antal elever som svarade att de aldrig fått den 

sortens utbildning, vilket bör uppmärksammas i relation till hur många elever som upplever 

skolan som stressfylld, samt de krav som ställs i samband med Skollagen: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.71 

 

71 (Svensk författningssamling, 2010) Kap 3, § 3 
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Dessa mål står tydligt utformade under ”övergripande mål och riktlinjer” i Gy 11, och 

återknyter till en skyldighet från skolans sida att ge eleverna de (sociala) stöd som tidigare 

omnämnts. 

 

Alla som arbetar i skolan ska 

• ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, 

• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 72 

 

Trots detta så är denna sortens utbildning bristfällig och borde granskas vidare eftersom att 

man med relativt enkla metoder kan ge eleverna kunskap i ämnet och på så sätt även ge 

eleverna insikt i hur de själva kan lära sig att bemästra stress. Währborg menar att en viktigt 

förutsättning för att kunna påverka och förändra något, är genom att införskaffa kunskap om 

ämnet. Denna sortens undervisning bör enligt Währborg syfta till att ge eleverna ökad 

förståelse mellan livssituationer och fysiologiska reaktioner, som ett orsak-verkan samband. 

Han menar att införskaffa kunskap om ämnet ger terapeutiska effekt, och pedagogiken bör 

därför utformas problemorienterat i grupp - då skapas "möjligheter till insikt om vad man 

kan påverka"73, samt hur detta kan gå till och vilka resultat som kan förväntas åstadkommas. 

Währborg poängterar att det är lika viktigt att ge eleverna insikt i vad de kan förändra, som 

vad de inte kan förändra. 74 På så sätt ökar man deras medvetenhet om vad som är realistisk 

påverkan. 

 

Hur själva efterfrågan på denna sorts utbildning ser ut framgick i Fråga 5. Där fick de svara på 

om de ansåg att undervisning om stress och hur man hanterar det skulle kunna komma att 

gynna dem och deras skolarbete.  

72 (Skolverket, 2011) sid. 10 
73 (Währborg, 2002) sid.272 
74 (Währborg, 2002) sid. 272 
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Där blev det tydligt att den sortens förfrågan var stor då 67% svarade Ja. 13% angav att de 

inte visste, medan 21% ansåg att det inte skulle gynna dem. Ämnet verkar alltså inte vara 

något som berörs avsevärt, vilket också bör uppmärksammas. Vad detta beror på är svårt att 

avgöra, men det kan bero på otydligheter i vem som bär ansvaret för att ämnet bör tas upp, 

när det bör tas upp samt hur man tar upp det. Währborg benämner stress som ”den nya 

ohälsan”75, som en växande folksjukdom som varken kan eller bör tas lätt på. Det ligger på 

skolans ansvar att ge elever ”kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”.76 Efter att 

ha granskat läroplan, mål och skollag så kan det konstateras att det hela blir till en diffus 

sakfråga. Det största problemet verkar vara vem som lämpligen bör ta upp ämnet med 

eleverna, då detta inte framkommer med tillräcklig tydlighet. 

 

Påståendet om att det verkar finnas en avsaknad av utbildning i hur man bemöter stress och 

vad stress innebär styrks delvis av ännu en fråga, Fråga13; Om det var många lärare på 

skolan som talat med eleverna om stress.  

75 (Währborg, 2002) sid. 15 
76 (Skolverket, 2011) sid. 9 
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Här var resultaten mer jämna, då 47% angav ett Nej, 33% ett Ja och resterande elever 

svarade ”Vet ej”.  

Majoriteten av eleverna angav alltså att det talades om stress från lärarnas sida, men 

att lärarna inte gett någon direkt undervisning i hur man kan bemöta stressfyllda situationer 

– trots att detta bör ses som en del av det stöd som skolan och läraren skall erbjuda den 

individuella eleven.  Man kan på så sätt dra paralleller mellan elevernas svar och vad skolan 

borde erbjuda eleverna efter vad som påpekas av nationella riktlinjer från Skolverket: 

 

Läraren ska 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, 

• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 

• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper som främjar elevernas lärande /.../  77 

 

Behov, elevens självförtroende samt balans mellan teori och praktik är nyckelord när det 

kommer till att ge eleverna den kunskap som behövs (och efterfrågas) i relation gentemot 

hanteringen av stressfyllda situationer. Undersökningens resultat samt annan forskning78 

tyder på att detta är något som eventuellt bör tas med i åtanke i samband med planering, 

utförande och utvärdering i relation till vilken kunskap som bör ges till dagens 

gymnasieelever. 

77 (Skolverket, 2011) sid. 10 
78 (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its Consequences on Subsequent Academic, 2012) 
Passim. (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of 
subjective psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) Passim. (Friberg, Hagquist, & Osika, 2012), 
Passim. (Socialstyrelsen, 2003), Passim. 
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5.1.2 Frågor relaterat till stress utanför skolan 
 

För att försöka särskilja den stress som är direkt kopplad till skolan med den stress som inte 

är relaterad till skolan, så var frågorna noggrant konstruerade efter vilket område som 

berördes. Uppsatsen fokuserar visserligen på stress i relation till skolan, men vikten av fritid i 

gymnasieungdomars tillvaro går inte att negligera. 

 

Efter att eleverna fått svara på frågan om huruvida de upplevde någon stress i samband med 

skolarbetet, så fick de även besvara samma fråga men med fokus på stress utanför skolan. 

Resultatet blev relativt jämnt, eftersom att 14% angav att de absolut kände sig stressade, 

40% att de kände det till viss del. Något mindre än hälften av eleverna angav att de inte 

kände sig stressade utanför skolan. För att vidare förstå hur de tolkar och definierar 

begreppet ”stress” så ombads de i Fråga 11 att definiera vad stress innebar för dem. Där fick 

de chansen att kryssa i mer än ett alternativ, om så behövdes.  

 
Den definition som fick flest markeringar var ”Att ha bråttom” (37 st.), ”Mentala/psykiska 

känslor” (30 st.) följt av ”Att vara nervös” (29 st.). Därefter följdes ”Kroppsliga/fysiska 

känslor” (11 st.) samt ”Att vara ledsen” (9 st.). Sju markeringar lades på ”Svårt att 

definiera/Vet ej”.  

Det fanns även ett sjunde alternativ där eleverna själva kunde ange ett annat 

alternativ annat än de ovannämnda. Majoriteten av de svar som uppgavs var relaterade till 

en upplevd tidsbrist: 

 

- ”Man hinner inte tänka igenom allt” 

39 
 



 
 

- ”Att känna att man har press på sig hela tiden och att allt tex skolarbete 

måste stressas fram” 

- ”Att känna att man inte hinner med det man borde. Tex, skolarbete, relationer 

och mål i livet” 

- ”Att man inte hinner med, att man inte räcker till när tiden tickar” 79 

 

Detta tyder på att den stress många elever upplever är starkt kopplat till skolan, och de 

uppgifter och krav som de förväntas hantera. De visar även på att behovet av att införskaffa 

kunskap om ämnet stress kan vara större än vad som tidigare nämnts, eftersom att den 

stress som står i relation till skolan verkar påverka även deras lediga tid. Det blir på så sätt 

svårt att separera vilken stress som härstammar till ”skolan” alternativt ”utanför skolan”. 

Eleverna ombads i Fråga 9 att uppskatta om de ansåg att stress relaterat till det som 

sker utanför skolan kunde komma att påverka deras förmåga att prestera i skolan.  

 
En stor del av majoriteten ansåg att det kunde komma att påverka deras prestationsförmåga 

i skolan, närmare bestämt 79%. Endast 8% svarade nej.  

 

En viktig del av processen kan på så sätt bli att synliggöra hur stress kan påverka individen, 

och inte endast specifika tillfällen. Att höja denna medvetandenivå verkar på så sätt vara 

viktigt i relation till vad resultaten av undersökningen säger. Genom att tala om ämnet på ett 

nyanserat sätt i relation till vilka problem som eventuellt kan uppstå, så väcker man elevens 

medvetandenivå om vilka område han/hon kan påverka – samt hur man bäst bemöter de 

svårigheter som kan uppkomma i samband med stress. Forskare vid 

Stressforskningsinstitutet och Psykologisk institutet menar att kognitiva utvärderingar kan 

79 (Elever (Gy åk 1-3), 2012) 
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vara en bra metod för att lära elever att hantera dessa krav och uppleva en effektivisering i 

hur man hanterar dessa krav som ställs: 

 

Encouraging cognitive re-evaluations may be a good starting point. This would 

enable them to learn how to cope with demands and setbacks in a more 

effective way. 80 

 

Andra svar som framkom berörde konsekvenserna av stress, som kan sammankopplas med 

hur viktig stresshantering bör anses vara – om man ser till nedanstående svar: 

 

- ”Man skakar och mår sämre, det får en att vilja hoppa av skolan. Vilket jag inte 

tänker, men man orkar liksom inte. Blir trött på ens liv och problem” 

- ”Stress kan påverka olika på olika personer. För mig är min stress på låg nivå, 

men med för mycket stress kan det mynna ut i mycket” 81 

 

För att vidare kunna förstå vad det är, utanför skolan, som gör att dessa elever känner sig 

stressade så ombads de att ange den största bidragande faktorn till denna stress. Även här 

var det tillåtet att kryssa i mer än ett alternativ. 

 
Den kategori som fick majoriteten av markeringarna var ”Oro över framtiden” (25 st.). 

Därefter var det relativt jämnt mellan kategorierna ”Kärleksrelationer” (16 st.), ”Min familj” 

(13 st.) och ”Min umgängeskrets” (12 st.). De kategorier som hamnade i en minoritet var 

80 (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective 
psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem, 2011) sid. 994 
81 (Elever (Gy åk 1-3), 2012) 
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”Sociala medier” (8 st.) och ”Mina närmsta vänner” (4 st.). Återigen angavs tidsbrist som en 

av de främsta stressorerna: 

 

- ”Hinna med allt, läxor, umgänge, egentid m.m. Skolan tar upp sjukt 

mycket tid, tid som inte alltid finns” 

- ”Att man måste hinna med. Hitta tid för allt” 

- ”Tidspress, att hinna med allt på våra 24 timmars dygn, blir lite snålt med 

tid när man har häst etc.” 

- ”Hushåll, tid” 82 

 

Därefter var det även en del svar som kunde relateras till elevernas fritidsaktiviteter, och att 

det upplevdes som stressigt – med viss koppling till tidsbrist då svaren verkar syfta på att det 

inte finns tillräckligt med tid för att hinna med allt och att fritidsaktiviteter kan upplevas som 

bidragande stressorer. Detta resultat kan kopplas till ett relativt nytt område inom 

stressforskningen, som Cassidy lyfter fram: Fritiden.  

Han menar att i de flesta samhällen så definieras fritid som "frånvaron av andra 

sysselsättningar"83, som ett privilegium och en belöning. Idag har fritiden i sig blivit en 

stressfyllt moment, eller som "en aktivitet i sin egen rätt"84 Det lyfts fram att detta i sig blivit 

problematiskt, eftersom att fritiden tidigare inte definierats så strikt som det gör idag - vilket 

kan leda till ökad stress istället för den önskade motsatsen. Fritiden blir allt viktigare enligt 

Cassidy, men samtidigt mer kravfylld. Därför är det viktigt att försöka förstå vad det är som 

gör att många upplever fritiden som stressfylld, när den borde vara raka motsatsen. 

Währborg benämner Tids – och beslutskonflikter som en starkt bidragande faktor till barns 

stressorer. När barn upplever en maktlöshet över situationer så reagerar de med stress. 

Währborg menar att detta kan appliceras speciellt på äldre barn, eftersom att de ofta 

upplever en stark press att hinna med skolrelaterade såväl som fritidsrelaterade aktiviteter.85 

Detta bör betraktas utifrån vad eleverna svarade i relation till stress utanför skolan. 

Några exempel kan illustreras från elever som kopplade sin stress till just detta: 

 

- ”Sporten” 

82 (Elever (Gy åk 1-3), 2012) 
83 (Cassidy, 2003) sid. 141 
84 (Cassidy, 2003) sid. 141 
85 (Währborg, 2002) sid. 81 
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- ”Jag spelar hockey och det kan bli lite stressigt” 

- ”Hockey” 

- ”Kan bli stressigt när man ska gymma och plugga och vara uppdaterad på 

olika sociala medier” 86 

 

Ytterligare två svar som angavs gällde sömnbrist och tidsrytm: 

 

- ”Betygen, vilken skola jag ska söka till. Min tidsrytm, lägger mig sent och 

går upp tidigt. För lite sömn” 

- ”Sömnbrist” 87 

 

Alla ovanstående citat som eleverna angett tyder på att det finns för lite tid till 

förfogande för att kunna få vardagen att fungera. Om den upplevda tidsbristen gäller 

skola eller fritid, verkar inte spela någon roll. Dock blir det plötsligt mer allvarligt när 

fritiden kan upplevas som en stressor, när det i själva verket bör upplevas som en 

stressfri zon, som enligt Cassidy syftar till belöning och privilegium: 

 

Fritid förknippas i allmänhet med god psykisk hälsa, men fritidens tillväxt i rika 

samhällen och den oavlåtligt växande fritidsindustrin får viktiga konsekvenser 

för stressforskningen. 88 

 

Det verkar finnas en gemensam nämnare som gör att många ungdomar upplever att de 

inte hinner med allt de vill och bör hinna med: Skolans arbetsuppgifter influerar 

fritidsaktiviteter, samt vice versa.  

 

Det verkar alltså vara svårt att separera stress i relation till skolan samt stress i relation 

till aktiviteter utanför skolan. Denna stress verkar påverka elevernas kapacitet när det 

kommer till att möta svårigheter, då de är medvetna om svårigheterna i att få vardagen 

att fungera när man upplever en stressig tillvaro. Därför borde man fokusera på att få 

denna kapacitet stärkt, genom att bygga upp deras kunskap i ämnet. Denna kunskap kan 

komma att bli värdefull eftersom att man då lär eleverna vilka möjligheter som finns. 

86 (Elever (Gy åk 1-3), 2012) 
87 (Elever (Gy åk 1-3), 2012) 
88 (Cassidy, 2003) sid. 141 
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Dessa möjligheter, som handlar mycket om vad man kan eller inte kan påverka i relation 

till stress, kan stärka deras självkänsla och ge ökad kapacitet i att bemöta de krav som 

ställs. Som nämnt ovan så efterfrågade en stor del av eleverna denna sortens kunskap 

då de flesta var övertygade om att det skulle kunna gynna dem i deras skolarbete. Man 

kan på så sätt dra paralleller, sett till ovanstående svar, till att denna sortens kunskap 

inte enbart gynnat eleverna i relation till deras skolarbete – då deras upplevda stress i 

vissa fall tenderar att relateras även till fritiden. Nedan talar forskare vid 

Stressforskningsinstitutet om vikten av att ge ungdomar den kapacitet så att de kan 

bemästra stressrelaterade svårigheter och hinder som kan uppkomma: 

 

Among other things, such interventions should focus on strengthening the 

adolescents’ global self-esteem by helping them find ways to maintain their 

sense of self-worth even when difficulties arise in life. Developing young 

people’s capacity to be flexible, when meeting demands, is a key part of this 

process.89  

 

Dessa verktyg är viktiga att ha med sig ut i livet. En bra grund bör läggas så att de 

senare kan ha med sig den kunskapen när det blir tid för eventuella vidare studier 

eller i det kommande arbetslivet.  

 

 

5.2 Resultatens generaliserbarhet 
 

Det bör påpekas att generaliserbarheten i enkäternas innehåll är relativt låg när det kommer 

till större sammanhang, så som den svenska skolan i allmänhet. Dock är generaliserbarheten 

betydligt större om man ser till den utvalda skolans elever och deras attityd gentemot stress 

i skolan. Om man binder det till tidigare forskning så kan man dock generalisera resultatet 

med större sammanhang. Utifrån vad tidigare forskning påvisat, kan man se hur de 

överensstämmer/inte överensstämmer med de resultat som enkätundersökning fått fram.  

En annan sak som kan komma att påverka resultaten är hur pass stor tillförlitligheten 

är i relation till elevernas engagemang. Elev 1 kan ha lagt ner mindre tid på att fundera över 

89 (Schraml, Perski, Grossi & Makower, 2012) sid. 74-75 
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vilka svarsalternativ som stämmer bäst överens med verkligheten, medan Elev 2 har gjort sitt 

yttersta för att förmedla sina åsikter genom denna undersökning. I slutändan så får man 

dock utgå från att eleverna svarat öppet och ärligt och tagit sig tid till att fundera och 

därefter fyllt i det mest korrekta svaret, med en viss åtanke om att det även finns elever som 

passar in i den förstnämnda kategorin.  
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6. Diskussion 
 

Under diskussionens framväxt presenteras några, för läsaren, nya begrepp. Detta eftersom 

att de framkommit som relevanta efter vad resultaten av undersökningen visat - och kunde 

på så sätt inte presenteras tidigare eftersom att det var omöjligt att förutspå hur eleverna 

skulle svara, vad resultaten skulle visa samt var behoven skulle visa sig finnas. 

 

Uppsatsens framväxt med tillhörande processer har bidragit till en successivt ökad kunskap 

och förståelse relaterat till ämnet. De egna kunskaperna växer med arbetets gång och de 

resultat som visats är viktiga för ämnets karaktär, mina egna insikter samt för 

yrkesverksamma lärare och elever ute på skolorna. Dessa kunskaper relateras till den 

förståelse som uppkommit i samband med arbetets framväxt, utefter vad tidigare forskning, 

annan relevant litteratur samt undersökningens resultat påvisat. 

 

De didaktiska implikationerna känns tydliga såväl som relevanta. De sociala stöd som 

benämnts genom hela arbetet ställs i kontrast till vilken sorts pedagogik som utövas och 

erbjuds i skolorna. Arbetet syftar inte på att ge kritik åt skolan och dess personal, utan vill 

belysa de problem som uppkommer i samband med en upplevd stress hos eleverna.  

Som forskning90 belyser så finns det problem i samband med ungdomars ohälsa och 

stress. Detta samband är något som skolorna bör uppmärksamma. Uppdateringar i 

bemötande och åtgärder bör ske, sett till den snabba förändring samt de krav som ställs i 

"det nya samhället" (se. 3.1.1). Bremberg beskriver det på ett tydligt sätt, där vikten av läggs 

vid att tala om insatser och kompetenser - två viktiga ord i detta sammanhang: 

 

Den ökade psykiska ohälsan bland unga tyder på att förskolans och skolans 

insatser för att utveckla kompetenser inte fullt ut motsvarat de ökade krav som 

finns i dagens individualiserade och informationstäta samhälle. 91 

 

90 (Friberg, Hagquist, & Osika, 2012) Passim. (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, Chronic Stress and Its 
Consequences on Subsequent Academic, 2012) Passim. (Bremberg, 2006) Passim. (Schraml, Perski, Grossi, & 
Simonsson-Sernecki, Stress symptoms among adolescents: The role of subjective psychosocial conditions, 
lifestyle, and self-esteem, 2011) Passim 
91 (Bremberg, 2006) sid. 266 
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Dock bör det påpeka att det inte enbart ligger på skolans ansvar att genomföra dessa 

förändringar. Ansvaret tilldelas även kommunen såväl som staten, och det verkar finnas en 

gråzon i vem/vilka som bär det största ansvaret. Regeringen menar att det inte är statens 

uppgift att ta fram nya metoder, men staten bär ansvar för att ”kommunernas 

och landstingens insatser fungerar så optimalt som möjligt”.92 Därav kan det läggas fram ett 

förslag till fortsatt forskning som berör just detta område: 

 

• Vem bär ansvaret för att eventuella förändringar bör genomföras och hur skall detta 

utföras från ett praktiskt perspektiv?  

• Hur skall denna sortens kunskap ges till elever ute på skolorna, och av vem? 

 

Det (sociala) stöd borde därför konkretiseras ytterligare. Det som varit ständigt 

återkommande är vikten av att ge eleverna kunskap, stärka deras självkänsla och öka deras 

kapacitet att möta och hantera stressfyllda situationer. Som tidigare diskuterats i uppsatsen 

så är Skolverket tydliga i Gy11 när de pekar på vilken värdegrund skolan skall vila på, när det 

handlar om att förmedla rätt kunskaper till eleverna. De lyfter fram kunskapsbegreppet som 

en diskussion - där man bör reflektera över "vad som är viktig kunskap idag och i 

framtiden"93 och hur denna kunskapsutveckling förekommer ute på skolorna. Med fokus på 

kunskap, som tidigare benämnts i arbete i relation till vad som står i Gy 11, så bör det 

reflekteras mer ute på skolorna om vad denna kunskap bör innehålla, vad som kan 

kompletteras samt vad den redan innefattar. 

 

Att påstå att denna kunskap inte skulle vara relevant (nu såväl som i framtiden) hade verkat 

som ett påstående utan vetenskapligt stöd med tanke på vad tidigare forskning lyft fram, vad 

enkäternas resultat visar på samt vad skolverket ställer för krav i relation till relevant 

kunskapsförmedling. Om man lär ungdomar att hantera den individuella stressen, så kan 

denna kunskap vara värdefull att ha framöver i högre utbildnings – och arbetssammanhang. 

Forskarna vid Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutet hänvisar till en sorts 

pedagogik som eventuellt hade kunnat tillämpas, samt även fungera som ett stöd som ges 

till eleverna: 

92 (Bremberg, 2006) sid. 267 
93 (Skolverket, 2011) sid. 8 
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Among other things, such interventions should focus on strengthening the 

adolescents’ global self-esteem by helping them find ways to maintain their 

sense of self-worth even when difficulties arise in life. Developing young 

people’s capacity to be flexible, when meeting demands, is a key part of this 

process.94  

 

Dagens debatter om skolan står ofta i relation till färre resurser och ökade krav på 

skolans personal samt elever. Dock menar regeringens utredare att det i detta fallet inte 

handlar om en avsaknad av resurser. Det handlar om att få fram ett fungerande system 

där kunskap och information står i fokus. Relativt små medel krävs för att det skall 

fungera, och problemen ställs därmed inte i relation till en ekonomisk sakfråga. Det 

handlar mer om skolans och lärarnas förhållningssätt till vilken pedagogik man väljer att 

förhålla sig till. Ett socialt stöd blir på så sätt till en del av lärarens förhållningssätt och 

utförda pedagogik, med relativt enkla metoder: 

 

I SOU:s utredning om Ungdomar, stress och psykiskt ohälsa så menar Bremberg att såväl 

lärare som elever strävar efter att utvecklingarna i skolan skall vara så meningsfulla som 

möjligt. Han menar dock att det inte är tillräckligt med att endast tillföra mer resurser, 

eftersom att det hela handlar om att man istället bör påverka systemets sätt att 

fungera. En princip som enligt Bremberg ger större effekt är istället att "öka flödet av 

information"95 detta menar han tillämpas bäst om man som lärare ger feedback till 

eleven - där läraren lyfter fram den enskilde elevens framsteg i relation till vilka mål som 

vill uppnås från elevens sida. Denna feedback kan vara fullt tillräcklig för många elever, 

för att det skall kunna förhålla sig till vilka krav som ställs samt vilka mål de 

förväntas/önskar uppnå. Samtal blir nyckelordet till framgång – och att ha en öppen 

kommunikation med eleverna för att kunna uppnå optimala resultat sett till individens 

kapacitet.  

Detta stöd räcker till de flesta elever, men det finns även elever som behöver 

ytterligare stöd. Det sociala stödet bör alltså anpassas till individen. Samtal, 

informationsflöde och feedback som nämns ovan kan fungera som ett socialt stöd till vissa 

94 (Schraml, Perski, Grossi & Makower, 2012) sid. 74-75 
95 (Bremberg, 2006) sid. 267 
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elever. Andra kan behöva mer, och det är ofta där det brister när det kommer till metoder 

och åtgärder. Som tidigare nämnts i diskussionen, så kan det vara lämpligt att införa ett mer 

systematiskt åtgärdsprogram för att öka kunskapen och på så sätt stärka elevens självkänsla i 

relation till att kunna bemästra sin egen stress i den mån det är möjligt. Där krävs ett 

”planerat” stöd från skolans sida. För att konkretisera det hela ytterligare så bör en 

förklaring ges på hur detta stöd kan utföras i relation till skola och undervisning samt vem 

som kan utföra det. Detta knyter jag an till en del av ett citat som benämndes i början av 

arbetet, som tydligt visar vilket ansvar skolan har när det kommer till att berika eleverna 

med relevant kunskap: 

 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutvecklingen sker. /.../  

 

Om denna kunskap, och det sociala stöd som benämns ovan kan fokusera på att förbättra 

situationen för många stressade skolungdomar, så vilar det ett ansvar på skolans axlar att 

finna strategier för detta samspel. Det kan nämligen inget annat än att gynna våra elever, då 

de får med sig kunskap som inte enbart är värdefull i stunden utan även i framtiden. 

Währborg benämner ett ”behandlingsprogram” som kan vara ett alternativ när det kommer 

till hur utförandet av denna sortens utbildning kan se ut, där den viktigaste förutsättningen 

är att ge just kunskap. Där påpekar han att programmet bör omfatta komponenter 

relaterade till uppkomsten av stress samt stressrelaterad ohälsa. han påpekar även att detta 

kan genomföras av "en ledare som inte är specialist, dvs. varken läkare, psykolog, kurator 

eller psykoterapeut."96 För att kunna leda ett sådant program så är det fullt tillräckligt om 

denna "ledare" innehar grundläggande kunskaper om stress och stressrelaterad ohälsa. Det 

finns vissa specifika moment av detta behandlingsprogram som Währborg lyfter fram som 

viktiga. Dessa berör undervisning om stress och ohälsa kopplat till stress, samt 

stressinventering, livsplanering, bemästringsstrategier, fysiskt aktivitet samt fysiologiska 

kontrollövningar. 97 De sistnämnda fysiologiska kontrollövningar syftar till exempelvis 

avspänningsövningar, där den egna kontrollen står i fokus. 

96 (Währborg, 2002) sid. 271 
97 (Währborg, 2002) sid. 271-272 
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I undervisning om stress bör man enligt Währborg har tre punkter i åtanke som går ut 

på att förstå vad som kan tränas och anpassas, och vad som inte kan tränas eller anpassas. 

Han menar att det är viktigt att ha insikt i båda delar eftersom att det knyter an till vilka 

resultat man kan förväntas uppnå. 

 

• Begriplighet. Kan man förstå sin kropp, dess reaktioner och dess samspel med 

omvärlden? 

• Hanterbarhet. Kan kroppen påverkas, dess välbefinnande och lidanden? Vad 

kan jag göra? 

• Meningsfullhet. Hur hänger det ihop – vardagen, själen och kroppen? Varför är 

det så? Vad gagnar det för syften? Vilken mening har det? 98 

 

 

Währborg lägger alltså fokus på att få individen att förstå vad han/hon kan påverka i relation 

till sin egen situation. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  blir på så sätt tre 

viktiga komponenter för att kunna ge eleven den helhetssyn som krävs för att kunna få en 

realistisk och överskådlig bild av verkligheten och hur pass receptiv den är. 

 

Med tanke på att vi lever i ett intensivt samhälle, som utvecklas i allt snabbare takt, så krävs 

även nya metoder för att kunna bemöta de förändringar som sker. Stress är något som de 

flesta människor upplevt vid något tillfälle. Det man bör ha med i åtanke är att stress 

benämns som ”den nya ohälsan”99, vilket innebär att dess effekter kan få allvarliga 

konsekvenser för individen såväl som för samhället i helhet.  

 

Skolan är, och förblir en viktig del av vårt samhälle, där unga människor lägger sin grund för 

den framtid de går till mötes. Att skolans psykosociala stressorer påverkar många elever, det 

har bekräftats genom arbetets gång - vilket bidragit till en viktig förståelse, för att vidare 

kunna arbeta med de problem som står i fokus för elevers stress och ohälsa. Därför bör 

skolan bli mer lyhörd för de problem som kan skapa sämre förutsättningar och minskat 

välmående hos eleverna. Det är trots allt dessa elever som är vår framtid, och borde därför 

ses som en prioriterad investering för ett välmående och gynnsamt samhälle. 

98 (Währborg, 2002) sid. 272-273 
99 (Währborg, 2002) sid. 5 
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Bilaga 1 - Enkät 
 

Läs gärna igenom frågorna noggrant och fyll endast i ett svarsalternativ! 

 

Jag är:    Man    Kvinna 

 

1. Anser du dig själv vara stressad i samband med ditt skolarbete? 
 

 Ja, alltid                   Ja, under vissa perioder             

               Nej, inte alls.                            Vet ej 

 

Om du svarade ”NEJ” eller ”VET EJ” på föregående fråga, fortsätt till Fråga 3. 
Om du svarade ”JA” eller ”I PERIODER” på föregående fråga: 

2. På en skala mellan 1-10, där 1 är mycket lite och 10 är väldigt mycket, hur pass stressad 
anser du dig vara? 
 
___________________________________________________ 
  
 

3. Har du någon gång fått utbildning i skolan om metoder/tillvägagångssätt som kan minska 
stress?  
 

 Ja, i grundskolan      Ja, på gymnasiet         

               Nej, aldrig      Vet ej 

 

4. Upplever du skolan som en lugn miljö? 
 

 Ja, absolut           Ja, till viss del  Nej, inte avsevärt                 

               Nej, absolut inte           Vet ej 

 
 

5. Anser du att undervisning om stress och hur man hanterar det skulle gynna dig och ditt 
skolarbete? 
 



 
 

 Ja, absolut           Ja, till viss del  Nej, inte avsevärt                 

               Nej, absolut inte           Vet ej 

6. Finns det ställen på din skola där man kan studera i lugn och ro? 
 

 Ja   Nej       Vet ej 
 
 
 
 

7. Anser du att många av dina vänner är stressade på grund av skolarbete? 
 

 Ja, utan tvekan                    Ja, till och från  
 

 Nej, inte avsevärt                  Nej, inte alls                   Vet ej 
 

 

 
8. Upplever du någon form av stress utanför skolan? D.v.s. i andra miljöer än det som berör 

skolan. 
 

 Ja, absolut           Ja, till viss del  Nej, inte avsevärt                 

               Nej, absolut inte           Vet ej 

 

 

9. Om du svarde ”Nej” eller ”Vet Ej” på föregående fråga, fortsätt till Fråga 12. 
Om du svarade ”Ja” på föregående fråga: Vad är den största bidragande faktorn till din 
stress?  Om du ej kan välja endast ett alternativ, så är de OK att kryssa i flera. 
 

 Min umgängeskrets           Kärleksrelationer          Mina närmsta vänner 
 

 Min familj                            Att inte bli omtyckt      Oro över framtiden 
 

 Sociala medier – såsom facebook, twitter m.fl.         
 

 Annat alternativ :  _______________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 
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             __________________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________________ 

10. Om du kryssade i något av alternativen i föregående fråga: Tror du att din stress inom valt 
område kan komma att påverka din förmåga att prestera i skolan? 
 

 Ja, absolut           Ja, till viss del  Nej, inte avsevärt                 

               Nej, absolut inte           Vet ej 

 

 

11. Hur skulle du definiera stress, d.v.s. vad innebär stress för dig? 
(Det är OK att kryssa i mer än ett alternativ.) 
 

 Mentala/psykiska känslor       Kroppsliga/fysiska känslor     Att ha bråttom
   

 Att vara nervös                         Att vara ledsen                        Svårt att definiera/Vet ej         
 

 Annat alternativ: :  _______________________________________________________ 

              __________________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________________
  

 
12. Anser du att det talas mycket om stress i skolan bland er elever? 

 

 Ja, absolut           Ja, till viss del  Nej, inte avsevärt                 

               Nej, absolut inte           Vet ej 

 
 

13. Är det många lärare på din skola som har talat med er elever om stress? 
 

 Ja, ofta           Ja, ibland  Vid något enstaka tillfälle                

               Nej, aldrig                       Vet ej 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 – Diagramredovisning av enkäter 
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