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Sammanfattning  

Denna produktionsuppsats syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevelser av stress. För 

att kunna svara mot vårt syfte har vi därför valt att besvara följande frågeställningar; Hur 

beskriver gymnasieelever deras stress, vad uppger gymnasielever vara orsaken till deras 

upplevda stress samt vilka strategier gymnasieelever har för att hantera den upplevda stressen? 

Tidigare forskning beskriver ohälsa som ett fenomen som ökat bland unga, där stress är en 

faktor. Vidare belyses den tidigare forskningen att skolan är en sårbar plats för unga, vilket är 

en bidragande faktor till stress. Datainsamlingsmetoden har varit en kvalitativ intervjustudie 

med tio gymnasieelever, som genomförts på två kommunala gymnasieskolor i en medelstor 

kommun i sydöstra Sverige. De teoretiska utgångspunkterna är Antonovskys teori om KASAM, 

och Goffmans teori om Jaget och maskerna. Det har framkommit hur eleverna upplevde att 

skolan var en stressfull miljö, där många prov och inlämningar i kombination med den rådande 

tidspress som beskrivs är det som huvudsakligen ger upphov för stress hos eleverna. En slutsats 

är hur eleverna beskriver en maktlöshet kring deras möjlighet att kunna påverka, då de upplever 

att problematiken ligger på organisationsnivå.   
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1. Inledning 

“En gymnasieelevs skoldag präglas av sådant som lektioner, raster, förflyttningar, väntan, 

prov, arbeten, redovisningar och bedömningar. Men minst lika viktigt är att skoldagen präglas 

av de sociala relationerna, som för många innebär en kamp om hierarkier, att kunna visa upp 

ett fläckfritt yttre och att vara lagom perfekt. Dessa olika och i viss mån motstridiga krav 

innebär att elever mår dåligt.” (Skolverket, 2019).  

Som ovanstående citat lyder, är skolan en social arena och därav en sårbar plats för ungdomar. 

En arena där många elever gömmer delar av sin personlighet för att passa in. Det är även en 

arena där det är viktigt att upprätthålla en social status med gott självförtroende, moderiktiga 

kläder, stora sociala nätverk och ekonomiska resurser (Skolverket, 2019). Att skolan är en 

sårbar plats är även någonting som Marie Wilhsson (2017) betonar. Hon menar att elever 

tenderar i att uppvisa ett beteende utifrån de förväntningar och krav som eleverna upplever att 

skolan ställer på dem.  

Sociologiforskaren Linda Hiltunen (2017) belyser att elevers självskattning av stress är 

någonting som har ökat samtidigt som många unga är oroade kring deras skolprestationer och 

framtid. I en avhandling skriver Hiltunen hur hon intresserat sig av att skapa en förståelse för 

ungas upplevelser av stress i vardagen med koppling till skolan. 

Hiltunens studie grundar sig på närmare 500 uppsatser som elever skrivit kring deras egna 

upplevelser av ohälsa och stress, där över 70 procent av eleverna som varit med i studien 

upplever skolarbeten som högt bidragande till deras upplevda stress och psykiska ohälsa 

(Hiltunen, 2017). I likhet med Hiltunen menar Peter Währborg (2009:33) att barn och ungas 

hälsa under alla omständigheter alltid ska prioriteras.  

Ohälsa bland den yngre generationen menar Währborg tenderar till att samhällsutvecklingen 

riskerar att drabbas och kan leda till disharmoni bland olika samhällsgrupper. På samma spår 

som Hiltunen fortsätter Währborg med att belysa hur ett flertal olika studier gjorts gällande 

barn- och ungas förändrande hälsa, där den psykiska ohälsan bland barn- och unga är på en hög 

nivå. Währborg tillrättavisar de kritiker som påstår hur unga- och barns hälsa var bättre för, 

vilket Währborg menar med att hälsa och ohälsa en produkt av dess tid. Detta innebär att barn- 

och unga nödvändigtvis inte låg på en lägre nivå av ohälsa förr, utan mer att hälsan och ohälsan 

var annorlunda då.   
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I likhet med Währborg och Hiltunen betonar även Wilhsson (2017) att ungas ohälsa är 

någonting som har ökat. Vidare menar Wilhsson att ungas hälsa generellt sätt är bra, men att 

det är ohälsan hos unga som tenderar att öka med åren. Fortsättningsvis belyser Wilhsson att en 

orsak till ohälsan bland annat går att knyta ann till skolan, men även vikten av att bibehålla en 

stark individuell profil i samhället.  

Sett till ovanstående beskrivning grundar sig därför uppsatsens problemformulering i elevernas 

upplevelser av fenomenet stress. Intresset över att undersöka den problemformulering som 

uppsatsen bygger på grundar sig i att fenomenet stress är något som varit framträdande hos 

eleverna under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Detta är även orsaken till att 

problemformuleringen syftar till att undersöka problematiken ur ett elevperspektiv.  

 

Disposition  

Kapitel 1 behandlar inledning, syfte och frågeställningar. I kapitel 2 behandlas den 

bakomliggande information som uppsatsen vilar på. Kapitel 3 innefattar de teoretiska 

utgångspunkter som används. Kapitel 4 vilket innefattar metodologiskt tillvägagångssätt. I 

kapitel 5 redovisas de resultat som kommit fram, vilket sedan diskuteras i kapitel 6. Sedan följer 

en avslutande slutsats i kapitel 7 och en betoning av uppsatsens relevans för lärare i sin 

profession, vilket belyses i kapitel 8.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår produktionsuppsats är att undersöka upplevd stress hos gymnasieelever och hur 

det tas i uttryck i förhållande till skolan. Intervjupersonerna går alla på gymnasiet och syftet 

med intervjuerna är att skapa en förståelse kring intervjupersonernas upplevelse av stress, vilka 

faktorer som påverkar deras stress och hur det påverkar dem i skolan.  

 Hur beskriver gymnasieelever deras stress?  

 Vad uppger gymnasieelever vara orsaken till deras upplevda stress?  

 Vilka strategier har gymnasieelever för att hantera den upplevda stressen?  
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2. Bakgrund  

Till en början görs en redogörelse för den historiska och biologiska förklaringen till stress, 

vilket bygger på tidigare forskning kring fenomenet. I den inledande delen förklaras hur hjärnan 

påverkas under stress, men också hur samhällets utveckling påverkar hur stressen ter sig. 

Fortsättningsvis redogörs olika orsaker till stress. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring 

hur stress som fenomen påverkar unga, samt hur den tar sig utryck i en skolkontext.  

2.1 Historisk och biologisk förklaring till stress 

Biologins historia sträcker sig miljontals år tillbaka, och under olika tidsepoker har sjukdom 

och ohälsa funnits som en parallell. I forntida fossiler har man hittat frakturer och spår av 

komplikationer kopplade till dessa frakturer. Stressforskaren och psykologen Peter Währborg 

(2009:25) menar att sedan biologiskt liv funnits har detta skett i kombination med olika 

störningar i den dåtida och nutida utvecklingen, vilket Währborg menar är sjukdomar och 

ohälsa. Vidare menar Währborg att varje tidsepok är präglad av egna sjukdomar och ohälsa, där 

omfattningen av dessa utgör en produkt av sin tid. Även om forskning och vetskap gjorts på 

området, har det trots detta varken lyckats avlägsna eller utrota sjukdomar och dess symptom. 

Währborg fortsätter med att en produkt av att det i modern tid hittat olika lösningar på hur 

hälsorisker ska begränsas förvisso leder till att de bara ersätts med nya. 

I likhet med Währborg menar Lennart Levi (2001:11) hur den historiska biologiska 

konstruktionen kring hur vi människor regerar vid stressade situationer inte alltid svarar mot de 

krav som ställs i de miljöer vi lever i idag. Vi kan exempelvis inte fly från våra arbetsuppgifter, 

eller slå nävarna mot en dålig ekonomi. Sett till uppsatsens syfte handlar det om att elever inte 

har möjlighet att fly från eller undvika att bli stressade, då det utifrån Levis resonemang är 

någonting som är en konsekvens av biologi i samband med miljön. Med detta menar Levi att 

stress inte påverkas av endast en komponent, utan att både biologin och miljön är två 

komponenter som påverkar. Den biologiska kopplingen syftar till att förklara individens 

medfödda sårbarhet för stress, medan miljön svarar för kontext som individen befinner sig i.  

2.2 Orsaker till stress 

Som tidigare nämnt utgör sjukdomar och ohälsa en produkt av sin tid, vilket tyder på hur och 

varför begreppet stress blivit till ett ord som förekommer i det vardagliga språkbruket. Detta 

menar Währborg (2009:43) beror på att en sådan omfattande del av befolkningen, i ett varierat 

åldersspann alla har en individuell uppfattning om vad stress innebär. Fortsättningsvis betonar 

Währborg hur vuxna tenderar att definiera stress i varierande former, medan barn och unga 
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tenderar att associera stress till olika former och grader av tidsbrist och tidspress. Sett till 

uppsatsens syfte är begreppsförståelsen kring stress av stor vikt, då det i likhet med Währborgs 

resonemang har olika innebörd olika i olika åldrar, men också att fenomenet ter sig annorlunda 

från individ till individ.  

Wärhborg (2002) menar att det är svårt att specificera vad det är som orsakar stress, vilket blir 

problematiskt då varje enskild individ kommer från olika förhållanden med olika erfarenheter 

i livet, där även den biologiska delen med genetiska förutsättningar av att hantera stress skiljer 

sig från individ till individ. Någonting som en individ upplever som enkelt och positivt 

stimulerande kan enligt Währborg (2002:81) för en annan vara påfrestande och ge uttryck för 

stress. Regelbundet förekommande stressorer hos barn och ungdomar är vantrivsel i skolan, 

brister i trygghet och social stabilitet och tidskonflikter vad gäller att hinna med läxläsning och 

skolarbeten. Währborgs resonemang kring tidspress att hinna med läxläsning är i likhet med en 

studie som Mörelius (2005) belyser, där skolbetyg var den mest rapporterade stressoren hos 

barn mellan 9 - 13 år. Begreppet stressor menar Mörelius innebär bakomliggande faktorer till 

stress. I likhet med Währborg belyser även Woxberg (2005) att det inte enbart är en faktor som 

påverkar stress hos barn och unga utan att det är flera faktorer som tillsammans påverkar. Vidare 

belyser Woxberg att det snarare är flera mindre faktorer som orsaker stressymptom. Woxberg 

beskriver även att den individuella känsligheten gör en påverkan. En individ kan uppleva stress 

av en viss livssituation samtidigt som en annan individ inte upplever stress i samma 

livssituation, vilket även är någonting som belyses av Währborg (2002). 

2.3 Stress och unga 

 Redan i ung skolålder visar tidigare studier som refereras av Mörelius (2014:81) att barn visar 

olika tecken på stress. Vanligt förekommande är huvudvärk, ångest, irritabilitet, sömnproblem 

och utåtagerande beteende. Fortsättningsvis belyser Mörelius att det i många fall också 

förekommer att barn somnar på lektioner och kommer sent till skolan upprepade tillfällen. Detta 

beskrivs ytterligare i två studier, som omnämns av Mörelius (2014:83) gjorda 2011 respektive 

2013 baserad på sammanlagt 40 barn i fokusgrupper, där barn redan i årskurs ett beskrivet hur 

de upplever stressorer. Barnen kunde beskriva både fysiska, kognitiva och psykologiska 

reaktioner på stress. Reaktionerna beskrev dem som att kroppen arbetade snabbare, att det var 

lätt att glömma saker och även att andningen blev påverkad.  

Vidare lyfter Mörelius (2014:84) en rapport av folkhälsomyndigheten som belyser att barn 

redan i årskurs fem känner att de är stressade på grund av skolarbeten. Att hinna med 
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skolarbeten och även fritidsintressen blir då en stressor hos unga. Även de sociala nätverken 

och känslan att alltid känna sig tillgänglig och uppkopplad upplever barn som stressande.  

Senare i ungdomsåren är det enligt Mörelius (2014:96) av stor vikt med identitet och att bli 

sedd. Att byta stil är vanligt för att väcka uppmärksamhet och bli sett, men även för att känna 

samhörighet i en grupp och passa in, vilket är ett sätt för en individ att känna en trygghet som 

kan vara någonting som individen har saknat hemifrån. Stressorer i ungdomen kan leda till 

symptom som tär psykiskt, fysiskt och även förändrar ett beteende. Ju äldre ett barn blir, desto 

kraftfullare visar barnet att den inte mår bra, vilket Mörelius senare menar kan härleda till 

huvudvärk, sömnsvårigheter och värk i kroppen.  

Mörelius (2014:97) belyser även en studie från 2011 där resultatet visade att det sker succesiv 

försämring av hälsan hos ungdomar på högstadiet, vilket i över 20 % av fallen bidragit till 

sömnsvårigheter som grundat sig på stress. Även i ungdomsåren är krav på höga betyg och att 

hinna med fritidsintressen är faktor till stress.  

2.4 Stress kopplat till skolan 

Woxberg (2005:32) menar att barn redan i förskoleåldern utsätts för miljöer som upplevs som 

stressande. I kombination med att barngrupperna blir allt större i förhållande till färre personal, 

blir även dagarna längre på förskolan för barnen. Många har föräldrar som arbetar från tidig 

morgon till sen eftermiddag. Förutom att miljön på förskolan inte alltid är optimal är det även 

vanligt att barn redan i ung ålder har många fritidsaktiviteter som de går på varje vecka och som 

ska hinnas med. Även förändringar i miljö och kontinuitet kan vara en faktor för stress för 

barnen. Med det menas att kompisar flyttar, föräldrar som separerar eller att det är mycket olika 

personal på förskolan.  

Vidare menar Woxberg (2005:33) ur ett samhällsperspektiv där skolan som organisation är 

uppdelad i två olika delar. Den ena delen utgår från ett politiskt och ekonomiskt perspektiv, 

medan den andra delen av skolan har ett humant och pedagogiskt synsätt. Att skolan i praktiken 

är uppdelad i en del som regleras av ekonomi och politik är en stressfaktor hos alla inblandade. 

I synnerhet då det inte alltid går att regleras eller helt bestämmas inom skolans organisation, 

utan är en extern faktor som påverkar verksamheten. Sett till det första perspektivet på skolan 

är eleverna enligt Woxberg sedda som objekt där individen står i centrum vid betygsättning och 

bedömning.  

Fortsättningsvis menar Woxberg (2005:34) att för en skolungdom ska lära sig nya saker krävs 

det att fysiologiska faktorer inträffar i en viss ordning, där det främst är viktigt att vi har våra 
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känslor berörda under inlärningen för att individen ska känna motivation till att lära sig och 

utveckla sina lärförmågor. Utifrån det är lärarens roll och förhållningssätt mycket viktigt för att 

en elev inte ska känna sig stressad. Om läraren lyckas skapa en tillåtande atmosfär för eleven 

är risken för stress betydligt mindre. I skolan finns det flera faktorer som påverkar elevernas 

hälsa. Det är allt från scheman till olika provtillfällen, där eleverna i många fall inte har någon 

större möjlighet att kunna påverka hur schemat ser ut eller hur många prov ska göras i de olika 

kurserna. Vidare belyser Woxberg (2005:36) att rasterna mellan lektionerna är väldigt korta 

påverkar också. På den korta rasten ska eleven hinna från en sal till en annan, hämta nya böcker 

i skopet och ställa om fokus från det ena ämnet till det andra. Det finns inte alltid tid för ett 

toalettbesök eller tid att kunna ställa frågor till läraren efter lektionen.   

Ett ytterligare resonemang från Woxberg (2005:37) är att även skrivningar och prov är en 

bidragande stressfaktor hos eleverna. Idag finns det ofta en praxis kring hur många prov som 

en elev som högst får ha under en vecka, men det är lätt att undgå den praxisen genom att döpa 

om prov till skriftliga läxförhör eller dylikt. Pressen hos eleverna är lika hög oavsett om det 

kallas prov, förhör eller skrivning eftersom resultaten på dem ofta ligger till grund för 

betygsättning och bedömning.  

I likhet med Woxberg (2005) framkommer det i en rapport utgiven av Skolverket (2019) att 

ungas självskattade ohälsa är någonting som ökar där bidragande faktorer är skolprestationer 

och framtiden. Skolan är en social arena där elever spelar olika roller för att passa in, men också 

för att dölja delar av personligheter i rädsla att göra fel. För många elever är betygen en mycket 

viktig del och många elever ägnar många kvällar och helger åt skolarbeten, vilket i sin tur 

påverkar andra aktiviteter i livet och ger mindre tid åt fritidssysslor. Krav av eleverna själva, på 

dem själva och även krav från andra leder till stress hos eleverna. Denna stress handlar inte 

alltid enbart om att nå höga resultat utan kan även handla om att ha en karriär i framtiden.  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Vi har valt att utgå från ett mikrosociologiskt perspektiv vid val av teorier, detta då uppsatsens 

huvudsakliga syfte är att undersöka hur gymnasieelever upplever och konstruerar upplevd 

stress. Därav ligger intresset på ett individperspektiv snarare än ett större samhällsperspektiv. 

Att vi valt att använda oss av Antonovsky och KASAM mot Goffmans teori kring jaget och 

maskerna beror på att de förhåller sig ur olika perspektiv, där Antonowsky intresserat sig för 

att se till varför människor mår bra istället för varför de inte gör det och Goffman intresserar 

sig kring hur individer ter sig utifrån olika kontexter och förväntningar.  

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky 1923–1994 var en medicinsk professor i sociologi som emigrerade under 

1960-talet till Israel där han studerade hur kvinnor som överlevt koncentrationslägren under 

andra världskriget fortfarande var vid sina sinnes fulla bruk. Antonovsky (2005:15–17) började 

därför studera hur dessa kvinnor faktiskt kunde bibehålla sin psykiska ohälsa, trots alla de 

hemskheter som de genomlidit. På detta spår fortsatte Antonovskys studier med att grunda den 

salutogena modellen vars huvudsyfte är att undersöka varför människor innehar en god hälsa, 

vilket skiljer sig från den patologiska modellen vilken tenderar att undersöka varför människor 

drabbas av ohälsa. Den salutogena modellen syftar alltså till att undersöka ett omvänt perspektiv 

i forskningen. Om intresset exempelvis är att undersöka varför människor mår dåligt, syftar den 

salutogena modellen till att förklara vad det är som gör att människor mår bra.  

Antonovsky (2005) hävdade att en stor del av mänskligheten drabbas av ohälsa och blir sjuka, 

dock är det framträdande i hans ansats varför människor i stället förblir friska. Svaret på detta 

mysterium trodde Antonovsky sig finna i redan befintlig forskning, som tenderade att betona 

hur människor är och förblir friska av den anledningen att de inte drabbats av olika stressorer 

under livets gång, vare sig det gällde ett sociokulturellt och-/ eller på ett mikrobiologiskt plan. 

Denna teori var något som Antonovsky ansåg var bristfällig, vilket fortsättningsvis ledde till att 

det salutogena perspektivets huvudfråga blev att försöka lösa denna gåta. Att undersöka och 

studera sjukdomar må vara av stor vikt, men det som särskilde Antonovsky från den redan 

befintliga forskningen var att han intresserade sig för människors känsla av sammanhang, 

KASAM.  

Begreppet KASAM har tre grundkomponenter vars värde avgör huruvida personen innehar ett 

högt eller svagt KASAM. Dessa tre är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

(2005:43). Ett högt värde på dessa tre komponenter innebär ett högt KASAM.  
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Begriplighet handlar om individens förmåga att möta de psykiska och fysiska stimuli med 

förklaringar. Även om individen ibland kan förutse vissa stimuli i framtiden, handlar 

begriplighet om att kunna förklara även oförutsägbara händelser. Även tragiska händelser så 

som krig och död, tenderar en individ med ett högt värde av begriplighet att omvandla olika 

tragedier till (be)gripliga, detta menar Antonovsky (2005:44) leder till ett högt KASAM. 

Begreppet begriplighet är sett till skolans kontext handlar om elevens förmåga att kunna 

förklara och begripa fenomenet stress som innebörd, i förhållande till prov och andra uppgifter 

i skolan.  

Hanterbarhet handlar om individens förmåga att med rätt resurser inte betrakta sig själv som 

ett offer när offentligheten och samhället ställer mycket krav på en, samt när tragiska händelser 

uppstår – utan med ett högt värde av hanterbarhet lyfter sig individen från sorg till glädje. 

Individer med stark hanterbarhet tenderar till att bli mer immuna mot ohälsa. Kopplat till en 

skolkontext handlar det om hur eleven vänder negativa effekter av stress till någonting som 

faktiskt får dom att nå det specifika målet, vilket kan röra sig om resultat och-/ eller 

skolprestationer.   

Slutligen handlar den tredje komponenten i KASAM om meningsfullhet vilket betonar hur 

individen även finner tragiska händelser som värda att investera sin energi i. Vilket inte menas 

att individen känner glädje vid dödsfall, utan mer värdet av att kunna engagera sig 

känslomässigt och försöka hitta en mening i händelsen snarare än att undvika att konfrontera 

och-/ eller hantera den (2005:46). Begreppet meningsfullhet kan kopplat till hur eleven även i 

stressade och sårbara situationer har förmågan att investera sin tid och sin energi, att trots 

motgång kunna arbeta mot sina angivna mål.  

3.2 Jaget och maskerna 

Eving Goffman 1922 - 1985, var en kanadensisk professor i sociologi. Han skildrar hur 

individer integrerar i vardagen och jämför denna interaktion med scenframträdande. I denna 

skildring är scenen den kontext individen befinner sig i (Goffman, 2016:9). Sett till uppsatsen 

och uppsatsens syfte är individen gymnasieeleven, medan skolan är själva scenen.  

3.2.1 Tron på rollen 

Varje gång en individ spelar en roll, det vill säga när individen försöker passa in i en kontext 

utifrån de förväntningar som råder inom kontexten, förutsätter denne att de som observerar 

individen ska ta intrycken som framskapas på allvar (Goffman, 2016:25). Sett till skolan som 

kontext är roller det som eleverna sätter sig in i för att passa in i skolans olika kontexter, vilket 
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kan vara att passa in under lektionerna, göra goda intryck, passa in i olika sociala 

sammanhang och känna känslan av att vara en del i sammanhanget. Goffman menar att varje 

individ tar sig ann många olika roller i sina liv och att varje roll är en del av “jaget”. Rollerna 

tar sig olika uttryck i olika kontexter, där huvudsyftet är att passa in i och bete sig som 

förväntat.  

3.2.2 Fasad  

Goffman (2016:28) använder sig av begreppet framträdande, för att beskriva den aktivitet som 

en individ visar upp kontinuerligt inför en grupp observatörer, vilket i skolans värld kan liknas 

med lärare, klasskamrater eller andra individer i den sociala skolmiljön. Fasad är utifrån 

Goffmans teori en del av individens utrustning som omedvetet används under dennes 

“framträdande” vilket sett till skolan som kontext kan vara under prov, redovisning eller vid 

integrering i sociala sammanhang. Fasaden svarar för hur individen utger sig att vara i en viss 

situation och hur denne vill vara i en viss situation, men också om denne ger rätt signaler i en 

viss situation, (2016:29). Situationen kan som beskrivet ovan vara ett provtillfälle i skolan eller 

vid integrering i sociala kontexter i skolan.  

3.2.3 Personlighet - interaktion - samhälle  

Goffman (2016:210) hävdar när individer integrerar med varandra försöker dem medvetet eller 

omedvetet avbilda en definition av situationen, där den enskilda individens jaguppfattning är 

av stor vikt. Detta förklarar Goffman genom att individen uppfattar sin roll i situationen utifrån 

förväntningar av övriga i samma kontext. Definitionen av jaguppfattningen som Goffman 

beskriver går även att tolka i skolans som kontext. I skolan handlar det om elevens 

jaguppfattning och hur eleven försöker uppfatta sin roll i den sociala kontexten, och genom det 

medvetet eller omedvetet avbilda ett förväntat sätt att vara i en specifik kontext. Detta kan 

innebära hur eleven bör agera i klassrummet, i interaktion med lärare eller i interaktion med 

andra elever på skolan. Enligt Goffman liknas social interaktion med en teater, där kontexten 

är scenen, individen är rollinnehavare och det som sker i en social kontext är framträdandet. 

Individerna som ser denna teater är åhörare, vilket i den verkliga värden är de som bevittnar 

social interaktion i visst sammanhang. Vidare beskriver Goffman hur individen i sitt rollspel är 

mycket mån om att inte bli förödmjukad eller utelämnad, vilket menas med att individen är skör 

även i sin roll. Det är av stor vikt att passa in, göra rätt och i största möjliga mån minska risken 

för störningar i den social interaktionen. 

Uppsatsens valda teorier är båda av relevans till syftet, men också i förhållande till varandra. 

Antonovskys grundkomponenter i begreppet KASAM, det vill säga hanterbarhet, begriplighet 
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och meningsfullhet har en påverkan på individens uppfattning av jaget. Goffman beskriver jaget 

som individen, där individen i olika kontexter upprätthåller en fasad. Goffman beskriver även 

tron på rollen, vilket menas med hur jaget försöker passa in i en kontext utifrån de förväntningar 

som råder i kontexten. Det värde som finns i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 

en påverkan på hur jaget agerar i olika kontexter, där fasaden är lättare att bibehålla om värdet 

av KASAM är högt.  
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4. Metod  

Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har gjorts på tio gymnasieelever Fem 

av intervjupersonerna går på ett studieförberedande program och fem går på yrkesförberedande 

program. Samtliga intervjuer är från två olika kommunala gymnasieskolor i en medelstor 

svensk kommun i sydöstra Sverige.  

4.1 Intervju som metod  

Att använda sig av intervjuer i en studie menar Kvale & Brinkmann (2015:34) är en aktiv 

process där både intervjuare och intervjupersonen är i interaktion med varandra och producerar 

kunskap. Denna kunskap och informationsutbytet som sker under en intervju påverkas mycket 

av den kontext som intervjun sker i, men den är också språklig, vilket innebär att det är av stor 

vikt att intervjuaren och intervjupersonen känner sig trygga och kan göra sig förstådda under 

själva intervjun. Att använda intervju som datainsamlingsmetod var mest lämpad sett till 

uppsatsens syfte, vilket är att undersöka gymnasieelevers upplevelse av fenomenet stress. Att 

genomföra en intervjustudie möjliggjorde ett bredare och djupare perspektiv kring varje 

gymnasielevs uppfattning och tolkning av stress, vilket sett till uppsatsens syfte hade varit 

begränsat med exempelvis en kvantitativ enkätstudie.  

Intervjuerna som gjorts till denna uppsats har genomförts på respektive skola som eleverna går 

på, vilket har varit en naturlig kontext för eleven i förhållande till intervjuns syfte och innehåll. 

Vidare skedde intervjuerna enskilt mellan intervjuperson och intervjuare på respektive skola, i 

syfte att intervjupersonen inte skulle påverkas av andras svar och-/ eller andras fysiska 

medverkan. Det svarar därför för att vi aktivt avstått ifrån att hålla gruppintervjuer eller använda 

oss av fokusgrupper.  

Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns 

en viss struktur i intervjun, men att frågorna även ger utrymme för intervjupersonen att utveckla 

egna resonemang eller för intervjuaren att ställa spontana följdfrågor. Den semistrukturerade 

intervjun skiljer sig därför mot en strukturerad intervju, vilket enligt David & Sutton (2016) är 

en intervjuform som kräver mer konkreta svar och som följer en förbestäms strikt struktur. 

Under en intervju är den kommunikativa delen av stor vikt. Hur du som intervjuperson använder 

dit språk gör stor påverkan på vilka typ av svar du får. Om intervjuaren använder ett för svårt 

språk eller använder sig av, för intervjupersonen, okända termer är det lätt att intervjupersonen 

kan misstolka frågan.  
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Innan påbörjad intervjustudie betonar David och Sutton (2016) vikten av att som forskare ha en 

klar bild av vad denna vill få ut av intervjuerna, där intervjufrågorna behöver delas in i olika 

teman där frågorna inom varje centralt tema kan ske i en mer varierad form. I likhet med David 

och Sutton valde vi därför att fetmarkera de huvudteman i vår intervjuguide (se bilaga 1) som 

var av störst vikt att intervjupersonerna skulle svara på. Vi valde att ha med kärnfrågor, 

följdfrågor och mer klargörande frågor i vår intervjuguide, vilket David och Sutton (2016:115) 

betonar ger forskaren större utrymme att hantera och reagera på intervjupersonens svar. 

Kärnfrågorna bestod av de fetmarkerade frågorna i intervjuguiden, medan följdfrågorna var när 

vi bad intervjupersonerna att utveckla sina resonemang och de klargörande frågorna blev när vi 

valde att inte ställa frågorna i någon inbördes ordning, utan i mer varierande former beroende 

på intervjuns flyt.   

4.2 Fenomenologi som vetenskapsanalys av kvalitativ intervjustudie  

Utifrån en fenomenologisk metod menar Brinkkaer & Höyen (2011:69) att det är ett jag – 

perspektiv som krävs, vilket utvecklas med att det är individen som är själva subjektet som 

“upplever” ett fenomen. Sett till uppsatsens syfte är eleven jaget och stress är huvudfenomenet. 

Fenomenologin som metod innefattar fyra olika steg för att reducera empirin. Vi har valt att 

dela upp vårt resultat i tre olika huvuddelar, där varje del har analyserats ur ett fenomenologiskt 

perspektiv. Till en början innebär det enligt Brinkkaer & Höyen (2011:70) att skapa en struktur 

i transkriberingarna av intervjun, vilket är den inledande inom fenomenologi som metod och 

kallas epoché. Sett till uppsatsens syfte började vi med att gå igenom vårt intervjumaterial, 

vilket var transkriberingen av samtliga tio intervjuer. Denna processdel gjordes individuellt där 

varje transkribering, transkriberades av respektive intervjuare. Sedan lästes varje enskild 

transkribering igenom grundligt tillsammans för att kunna markera de delar som var centrala 

för respektive tema. Denna process genomfördes på samma sätt inför varje tema, det vill säga 

att analysprocessen skedde i tre olika omgångar, där varje omgång svarade för varje tema som 

vi tillsammans analyserade och diskuterade.  

Denna del handlar även om att vara transparent som forskare och skapa ny förståelse till empirin 

och utmanas att tänka på ett nytt sätt kring den. Vidare handlar det i analysen enligt Brinkkaer 

& Höyen (2011:71) om att hitta underliggande teman som kan förklara existensen för 

fenomenet, vilket sett till uppsatsen är stress. I vårt fall är det tre teman som vi har valt att utgå 

ifrån som alla är kopplade till intervjuerna vi har utfört. Rubriceringen av varje tema har valts 

utifrån intervjuernas mest centrala innehåll.  I slutet av analysen handlar det om att hitta 

exempel som stödjer dessa teman och förklaringen av fenomenet. Sett till varje tema, har vi 
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därav tagit ut delar som alla är kopplade till temat i stort. Vilket fortsättningsvis har utvecklats 

genom att vi ytterligare en gång har genomfört en sållning i de valda delarna. Sållningen 

skapade citat från intervjuerna som tillsammans ställdes i relation till varandra i respektive 

tema. I analysen har vi refererat till de centrala citaten i temat som diskuterats och analyserats 

i relation till varandra. Den processen har även resulterat i uppkomst av gemensamma nämnare 

och vissa olikheter. Vilka slutligen har diskuterats i relation till uppsats teoretiska utgångspunkt.   

4.3 Metoddiskussion  

Med en kvalitativ intervjustudie som datainsamlingsmetod kan det uppstå en del 

komplikationer, vilket David & Sutton (2016:120) exemplifierar med vilka svårigheter som 

uppstår vad gäller förväntad tidsram kring varje intervju. Vidare beskriver dem hur intervjuerna 

kan bli längre eller kortare än förväntat, i synnerhet vid semi-strukturerade intervjuer, vilka 

syftar till att ge mer fria- och öppna svar. Tidsaspekten var ett aktuellt dilemma som uppstod 

under intervjustudiens gång. Anledningen var att det i synnerhet förekom hur intervjuerna blev 

både längre, men i vissa fall även kortare än förväntat. Förutom tidsaspekten var en svårighet 

även när intervjupersonerna inte höll sig till en råd tråd, utan ville gärna prata om ämnen som 

inte rörde det ämne som intervjun syftade till. Intervjustudien hade ett tidsspann på 12–36 

minuter, varav den längst pågående intervjun även var den som under flera tillfällen hade svårt 

att hålla sig till en röd tråd.  

Efter transkriberingsprocessen och under analysen av transkriberingen blev det tydligt hur 

framförallt de längre intervjuerna hade delar i innehållet som inte var i relevans till ämnet. Det 

går även att diskutera valet av miljö. I denna intervjustudie har skolan som kontext varit miljön 

som samtliga intervjuer har genomförts i, vilket sett till uppsatsens syfte kan skapa en mindre 

avslappnad relation till intervjun än om den hölls på en neutral arena. Eftersom det krävdes en 

anpassning av oss till elevernas individuella scheman var det därför mer praktiskt att hålla 

intervjuerna på skolan.  

Hypotetiskt sätt skulle det därav vara mer avslappnat för eleverna om intervjuerna inte var i den 

kontext som de upplevde som stressfull. Att intervjuformen var av semistrukturerad karaktär 

satte stor press på oss som intervjuare att vara beredda på oväntade händelser eller dylikt under 

intervjun, men även vara beredd på att ställa följdfrågor som kanske inte alltid nödvändigtvis 

stod skrivet i intervjuguiden. Sammanfattningsvis upplevde vi att en kvalitativ intervjustudie 

var passande för denna studie. Detta eftersom vi ur en fenomenologisk utgångspunkt var 

intresserade av att förstå individens upplevelser av stress och på grund av det inte ville inte ha 

slutna frågor.  
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5.Resultat 

Nedan redovisas uppsatsens empiri och det resultat som framkommit ur intervjuerna. Kapitlet 

är disponerat utifrån de centrala teman som funnits i intervjuguiden. Sammanlagt kommer det 

redovisas åtta olika centrala teman i resultatkapitlet. Varje analysprocess har genom reducering 

av transkriberingen, syftat till att hitta delar som går att knyta an till varje tema. Under 

analysprocessen har vi kontinuerligt haft våra frågeställningar och vår teoretiska bakgrund i 

åtanke. I resultatet kommer intervjupersonerna benämnas med P1-10. P1 innebär att vi refererar 

till intervjuperson 1. Intervjuerna med P1-P5 gjorde med gymnasieelever från ett 

yrkesförberedande program, medan intervjuerna med P6-P10 gjordes med gymnasieelever från 

ett studieförberedande program. 

5.1 Tema 1 – Tidsbrist och betygshets  

Det första temat som kommer analyseras i resultatet handlar om stressorer. Begreppet stressor 

kommer användas vid förklaring av de faktorer som ligger bakom den upplevda stressen hos 

gymnasieeleverna. Under intervjuerna har eleverna fått förklara vad det är som gör att de känner 

sig stressade i skolan. De har även fått utrymme att utveckla sina resonemang och tankar kring 

vilka specifika stressorer det är som påverkar deras upplevda stress. Motiveringen bakom första 

temat är baserad på det faktum att stress som fenomen är förekommande bland elever på 

gymnasiet, vilket tydligt framkommit i de intervjuer som genomförts. Under intervjuprocessen 

upptäcktes det i ett tidigt skede vilka stressorer som var återkommande bland alla tio 

gymnasieelever som deltog i intervjustudien, vilket var betyg och prov i kombination med 

tidsbrist och tidspress.  

Det var även förekommande att eleverna var stressade över att hinna med fritidsintressen och 

för att få tid med familj och vänner. I intervjun med P6 beskriver eleven att den “har väldigt 

mycket prestationsångest”, vilket eleven senare beskriver som en bidragande stressor. 

Intervjuperson P6 beskriver även att hen alltid vill “prestera sitt bästa” och att hen kan uppleva 

en stress över att det inte alltid finns utrymme att “göra om och göra rätt”, eftersom det är 

kursbetyg som eleverna får på gymnasiet. Under intervjuerna framkom det även att 

schemaläggningen av proven var problematisk och skapade onödig stress hos eleverna. P6 

nämner även att hen tycker det är problematiskt att examinerande moment inte alltid benämns 

som prov. Vidare exemplifierar P6 att “våra mentorer klassar inte en inlämning eller en större 

examination som prov”, vilket enligt eleven gör att allt inte hamnar i provkalendern eftersom 

uppgiften inte benämns som prov. Det menas med att eleverna har fler uppgifter än vad som 
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framkommer i det så kallade provkalendern. Ur intervju med P5 framkommer det att “om det 

var ett prov till så skulle jag gå in i väggen”, vilket tydligt påvisar att det blir svårt när många 

prov kommer på en gång. Situationen blir därmed svårhanterlig för eleverna eftersom de inte 

är förberedda på hur mycket som kommer på en gång.  

Ur intervju med P7 beskriver intervjupersonen att “prov kommer i en klump”, vilket är 

någonting som även framkommer av P9 som känner sig stressad över att “det ofta blir många 

prov på en gång”. P9 nämner även att en bidragande stressor till den upplevda stressen är att 

eleven vill “nå så höga nivåer som möjligt”. P7 beskriver liksom P9 att betygen är en faktor 

till stress. Eftersom det i perioder blir mycket prov, beskriver P7 hur hen ibland tvingats 

prioritera prov och inlämningar för att inte riskera att få sämre betyg i de ämnen som hen 

upplever att hen har bra betyg i. Vidare beskriver P7 att “prioritera har jag lärt mig sedan år 

7 […] jag lägger minst energi på moderna språk”. En konsekvens av detta blev att eleverna 

kände sig stressade och tvungna att göra ständiga val över vilka uppgifter som skulle prioriteras 

och vilka skulle hamnade i skymundan. Att tiden inte räckte till var en igenkänningsfaktor som 

samtliga tio gymnasieelever upplevde som en gemensam stressor.    

En återkommande och gemensam stressor bland samtliga gymnasielever var hur 

schemaläggningen tenderade att lägga alla prov och uppgifter under samma period, vilket 

eleverna upplevde var oerhört stressande. P2 utrycker att hen blir stressad eftersom mycket 

uppgifter ges ut med kort varsel, men också att mycket ges ut på en och samma gång. Hen 

beskrivet att “Det blir tight […] jag tycker generellt att lärare inte ger ut uppgifter i tid ”. Detta 

menar hen skapar en stress. Att det är mycket att göra och tänka på är enligt eleverna en 

bidragande stressor. I intervju P4 beskriver eleven hur “huvudet går på högvarv”, vilket eleven 

sedan utvecklar med att hen “är så trött såhär på eftermiddagarna” som en följd av den 

konstanta stressen över uppgifter. P4 utrycker även att “allting händer liksom samtidigt”, vilket 

är någonting som P7 och P9 också upplever som en stressor.  

Den huvudsakliga stressoren i det första temat visade sig vara den stress som eleverna upplevde 

när prov och andra uppgifter kom på samma gång, i kombination med den tidsbrist och tidspress 

som uppstår. Eleverna utryckte även att de kände sig stressade över att uppnå så höga betyg 

som möjligt, vilket blev till en ond spiral då den stora kvantiteten av prov på kort tid, minskade 

elevens möjligheter att kunna lägga tillräckligt mycket tid på varje enskild uppgift och nå 

önskvärt betyg. Det framkom även att elever som följd på denna spiral kände att de kunde få 

prestationsångest, vilket ytterligare påverkar den press och den stress som redan var befintlig. 

Utifrån det första temat går det att dra slutsatsen att det inte enbart finns en enstaka stressor hos 



17 
 

eleverna, utan att det är flera stressorer som tillsammans skapar stress hos eleverna. Det 

framkommer även att vissa stressorer, så som prestationsångest kommer som följd av och 

bygger en huvudstressor.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att eleverna upplever att mycket prov på en gång i 

samband med tidspress är en bidragande faktor till stress. Samtidigt beskriver även eleverna att 

de vill nå höga betyg, vilket blir en ytterligare i faktor i sammanhanget. Detta leder i sin tur till 

en fråga om prioriteringar som ett sätt att klara situationen. En följd av stressorerna i 

kombination bidrar i sin tur till fysiska attribut som trötthet och att huvudet går på högvarv.  

5.2 Tema 2 – Balans mellan skola och fritid  

Det andra temat handlar om hur elevernas upplevda stress påverkar skolan och deras fritid. Hur 

den upplevda stressen påverkar elevernas fritid syftar till att beskriva hur eleverna tvingas 

prioritera bort tid med familj och vänner på grund av att all deras energi läggs på aktuella prov- 

och andra uppgifter. Temat innehåller en analys av hur elevernas upplevda stress påverkas deras 

skola samt fritid.  

Något som var framträdande under intervju med P1-P5 var att eleverna generellt upplevde en 

ämnesspecifik stress, där de teoretiska ämnena upplevdes av vissa som mer stressande än de 

praktiska. I ett utdrag ur intervju med P2 beskriver eleven hur denne upplevde mer stress i de 

teoretiska ämnena: ” ja jag känner mig mycket mer stressad i de teoretiska ämnena än de 

praktiska. Det praktiska är inte att saker direkt ska bli klart som de teoretiska, utan det är mer 

över tid.”  Det som framgick av P2 var hur de praktiska ämnena inte gav upphov till en likartad 

stress i jämförelse med de teoretiska ämnena, vilket berodde på att de praktiska ämnena var 

olika moment som görs kontinuerligt under en längre period, vilket skiljer sig från de teoretiska 

ämnena där eleven upplevde att stressen påverkade skolan på grund av den tidsmässiga press 

och stress som konstant ställs. I likhet med P2 upplevde intervjuperson P5 hur de praktiska 

ämnena inte gav upphov till stress på samma sätt som i de teoretiska ämnena, vilket beror på 

att de praktiska ämnena inte går att plugga till. ”De praktiska proven är inte så stressande. Dom 

kan man ju inte direkt plugga till på det sättet, utan det är ju mer vilka färdigheter du har i 

arbetet.”  De praktiska ämnena beskrevs av P5 som ett sätt att kunna träna och förbättra sina 

färdigheter, vilket kan göras i skolan och inte i hemmet – vilket skiljer sig från de teoretiska 

ämnena som oftast görs hemma. Medan P4 upplevde sig mer stressad i de praktiska ämnena då 

lärarna inte har samma kontinuerliga koll som i de teoretiska ämnena, vilket upplevs som 

stressfullt då det ställs mer krav på eleverna att kunna klara sig självständigt när de utför olika 

moment i de praktiska ämnena. ”Vi får ju liksom göra allting själva... vi försöker ju alltid hitta 
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på egna lösningar och sånt där […] och det kan ju bli lite problematiskt om man sitter fast och 

inte kommer någonstans”. En lösning på detta vore enligt P4 om lärarna höll mer koll på vad 

som försiggick i verkstaden, vilket skulle ge upphov till mindre stress än om de konstant måste 

”jaga” lärarna – där konsekvensen blev att de struntade i att be om hjälp och fortsatte med 

samma moment tills de lärde sig det, vilket innebar att andra moment blev lidande. ”Det är ju 

inte så att dom inte hjälper till, men det är det att man alltid måste fråga om hjälp. Jag tycker 

att dom borde ha lite mer koll liksom”. P4 menade att det hade underlättat och minskat upplevd 

stress ”om de kunde gå fram och kolla läget […] det händer, men sällan, väldigt sällan”. 

Eleverna beskrev hur detta gav upphov till stress av den anledningen att de tillslut hamnar i ett 

läge där allt står till och då ”glömmer lätt bort att be om hjälp”.  

I de praktiska ämnena upplevde eleverna inte en likartad stress i förhållande till hur det upplevs 

i de teoretiska, för praktiska moment utfördes i skolan, vilket tydligt beskrivs av P5 ”Man kan 

ju träna på att arbeta och att bli bättre […]  men det kan man ju samtidigt göra när vi ändå är 

i verkstaden och då är vi ju i skolan”. Här beskrev eleverna en tydlig skiljelinje eftersom de 

prov och uppgifter som ges i de teoretiska ämnena av olika anledningar inte enbart gjordes i 

skolan ”medan de teoretiska nu är nästan gjort så att man ska plugga hemma, och om du inte 

pluggar hemma kommer man hamna efter”. Samtliga elever från intervju P1-P5 upplevde hur 

stressen skapas när skolarbeten inte görs i skolan utan tas med till hemmet ” när jag är hemma, 

då är jag i mitt hem, då vill jag liksom bara göra vad jag vill”. Det framkom att eleverna 

upplevde det som problematiskt att blanda skolan med hem- och fritid, vilket P5 i intervjun 

beskriver som ”i huset kopplar ju människan till att här äter jag här sover jag, här slappnar 

jag av”, vilket P5 senare utvecklade med ” att det är mycket svårare att plugga hemma”. 

Eleven beskriver även att hen vissa dagar är ganska trött, vilket påverkar skolan genom att det 

är “svårt att koncentrera sig” de dagar då eleven känner att det är trött. En följd av inte separera 

hemmet ifrån skolan beskriver P5 i intervjun hur ”det kommer förstöra en långsamt inifrån”.  

Elevernas upplevda stress påverkar deras skolgång, men även deras fritid på ett negativt sätt. 

Eleverna utryckte att deras upplevda stress framförallt påverkade deras möjlighet att få tid att 

ägna åt sin fritid. I skolan var det förekommande att elever upplevde att de hade svårt att minnas, 

men även att de får prioritera mycket och att betygen får lida på grund av att eleverna känner 

sig för stressade att hinna med. Ur intervju med P8 framkom det att eleven kunde få en “melt 

down”, vilket eleven senare utvecklar med att hen “stänger ute alla och har lätt att bli irriterad” 

som en följd av den upplevda stressen. Elev P8 beskriver att hen lätt kan få så kallade melt 

downs och bli irriterad när hen känner sig stressad för att hen upplever att det är för mycket 
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prov och att tiden inte räcker till för att uppnå förväntade resultat. Eleven utrycker att hen “är 

stressad över betygen. Det högsta jag brukar få är E”, vilket tyder på att eleven upplever att 

stressen påverkar hens möjlighet att uppnå förväntade resultat. I intervju med P6 på framkom 

det att “jag glömmer bort”, vilket eleven menar är en följd av stress som i sin tur påverkar 

skolan och skolarbeten. En del saker blir inte gjorda och faller bort på grund av minnesluckor. 

Eleven beskriver även att hen måste prioritera ämnen och förklarar att “vissa prioriterar jag 

mer än andra”. Att behöva prioritera och välja bort är någonting som även beskrivs i intervju 

med P10. Den eleven upplevde att det är jobbigt att behöva välja bort och prioritera. Eleven 

förklarar bland annat att “jag hade kunnat få C eller högre, men det finns andra ämnen som jag 

vill ha ännu högre betyg i", vilket menas med att eleven nöjer sig med ett lägre betyg i vissa 

ämnen för att kunna prioritera de ämnen som eleven upplever att den har lättare för eller 

möjlighet att få högre betyg i. När det kommer till prioriteringar är det inte bara skolan och 

betyg som drabbas, utan även fritiden som påverkas av den höga arbetsbelastningen hos 

eleverna. I intervju med P9 beskriver hen att “det är snarare fritiden som påverkas. Jag måste 

exempelvis skippa en körlektion ibland för att plugga till ett visst prov”, vilket också blir en 

form av prioritering även om det handlar om fritiden.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att elevernas skolgång blir drabbad på grund av stress. 

Detta beskrivs framförallt genom att eleverna nämner en form av ämnesspecifik stress. De 

elever som går yrkesförberedande program upplevde en högre stress i de teoretiska ämnena, 

vilket innebar att de var tvungna att ta med studierna hem. Detta skapade en form av kognitiv 

dissonans där eleverna upplevde en maktlöshet mellan vad de ville undvika och vad de var 

tvungna till att göra. Det framkom även att elever fick prioritera bort vissa fritidsintressen för 

att kunna lägga tillräckligt med tid på studierna. Det är tydligt att eleverna många gånger ställs 

inför val och prioriteringar för att hinna med och att eleverna tvingas att bestämma vilka ämnen 

som de vill investera i och lägga större del av sin tid på.   

5.3 Tema 3 – Hantering av den upplevda stressen 
Det tredje temat handlar om hur eleverna hantera den upplevda stressen. I detta tema kommer 

en analys av elevernas hantering av stressen att redogöras. Eleverna har i intervjuerna fått 

beskriva hur de hanterar sin upplevda stress. Vidare har eleverna även fått utveckla sina 

resonemang kring vilka möjligheter de har att få hjälp med att hantera sin stress, men även om 

de tar tillvara på den hjälp och de verktyg som ges.  

När det kommer till hantering av stress har det utifrån intervjuerna visat sig att eleverna 

upplever en viss svårighet i hanteringen av den upplevda stressen. Flera elever beskriver bland 
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annat att de har svårt att ta hjälp av andra och att de istället väljer att försöka hantera stressen 

själva. Ur intervjun med P7 framkom det att eleven “inte har jättelätt att ta hjälp av andra”. 

Att inte vilja ta hjälp av andra eller att inte vilja belasta sina vänner framkom även i intervju 

med P6 där eleven beskrev en problematik med att hen “inte vill vara den här vännen som 

klagar och klagar och bara är negativ […] jag är mer den som vill hjälpa andra”. Vidare 

beskriver P6 i likhet med P7 att hen inte “visar någonting utåt” när hen upplever sig stressad, 

vilket sedan utvecklas med att eleven “inte träffar någon, gör inget, ligger bara hemma […] 

då blir det ofta att jag kraschar efter ett tag”. I intervju med P6 framkom det även ett 

tidsrelaterat dilemma när det rörde sig om att få hjälp med den upplevda stressen, vilket eleven 

förklarar med att “jag tar inte hjälp för det kommer ta tid och då har jag mindre tid till det jag 

behöver göra”.  Samtidigt som P6 upplever att det är svårt att ta hjälp av vänner berättar eleven 

att hen har fått hjälp av skolsystern på skolan under vissa tillfällen, vilket P6 beskriver “kändes 

bra” och att “jag kan prata med mina mentorer”. Som beskrivet ovan upplever även P7 en 

svårighet med att ta hjälp samtidigt som eleven uttrycker att “den stress man får av skolan har 

jag jättesvårt att hantera”. Även om P7 uttrycker en viss svårighet i att ta hjälp uttrycker eleven 

att “den hjälpen jag får är framförallt av mina föräldrar”.  

Det fanns en viss dissonans i elevernas hantering av stress. Ur intervju med P8 framkom det att 

den eleven “kan prata med mina kompisar” när det kommer till samtal om stress, vilket även 

framkom av P9 som uttrycker att “jag har vänner som också känner stress så vi kan definitivt 

hjälpa varandra”. Det var tydligt att eleverna hade svårare att prata med vänner om det rörde 

sig om en situation där eleven var den enda som upplevde stress, men det var betydligt lättare 

att resonera om ens vänner också upplevde stress. I de fallen fanns det en gemensam nämnare 

och att prata om stressen var ett sätt att hantera den tillsammans.  

Under samtliga intervjuer med P1-P5 hade alla fem elever på något sätt en eller flera metoder 

för att hantera den upplevda stressen. Under intervjun med P1 beskrev eleven hur den” bara 

försöker fokusera på det liksom och lägga undan allt annat”, vilket syftade på elevens sätt att 

hantera sin upplevda stress, som gjordes genom att bara arbeta med det som måste bli färdigt 

först. Denna hanteringsmetod använde eleven oavsett om det rörde sig om praktiska eller 

teoretiska ämnen, och upplevde att det var lösningen för att kunna ta sig ur den stressande 

situationen. Att försöka fokusera var något som var framträdande i alla intervjuer med P1-P5, 

vilket eleverna beskrev som nödvändigt för att kunna ta sig framåt. Vidare beskrev P1 hur den 

i en stressad situation ”försöker ta det ganska lugnt” vilket innebar ett behov av att ”stänga in 

sig” och ”inte släppa in något annat”. Problematiken som uppstår kring att ta det lugnt och att 
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varva ner i en stressad situation beskriver P5 som att ” det är ju det som är självaste grejen med 

att vara stressad”, och menade att hen då i sin stressade situation ändå försöker finna stressen 

som ett sätt att göra klart uppgifter och på så sätt ” undvika stressen som uppstår med saker 

släpandes”.  

Fortsättningsvis beskrev P5 hur hen bara försökte ”prioritera det viktigaste” och göra andra 

uppgifter ”halvdant”. Att prioritera de uppgifter som ansågs vara viktigare och stressa igenom 

andra, vilket oftast blev som P2 beskrev ”ett halvdant resultat” var en central hanteringsmetod 

som flertalet elever i intervjustudien kunde relatera till. Denna metod av prioritering var något 

som eleverna beskrev som nödvändig för att kunna ha chans att genomföra sina uppgifter och 

studier. Ett samband som uppstod ur samtliga intervjuer med P1-P5 var hur hanteringen av 

upplevd stress var något som eleverna kände att de ville hantera på tu man hand, vilket P4 

beskriver som ”jag kan klara mig väldigt bra själv”. Vidare beskrev P3 detta som ”oftast 

behöver jag inte prata med någon” vilket i likhet med P2 upplevdes som att ”inte som så att 

jag behöver mycket hjälp egentligen”. 

Resonemanget kring hjälpen av att hantera stress var något som samtliga elever upplevde fanns 

tillgängligt på skolan ”av typ kuratorn å så, och föräldrarna hemma å så”, men elevernas 

slutsats var att de inte var i behov av hjälpen, utan som P4 beskriver det ”hjälp finns det, men 

jag tar det själv”. Det uppstod en viss dissonans kring hur eleverna hanterade sin stress, vilket 

i vissa fall kunde vara att ta det lugnt, medan som P4 beskrev, kunde röra sig om att ”slå sig i 

väggen” och ”röka en cigarett”. Att skolan fanns som hjälp kring hanteringen av upplevd stress 

var något P4 beskrev kunde förbättras genom att ”lärarna borde se oss mer, även de psykiska 

bitarna […] typ hur vi mår å så”, vilket skulle underlättat för eleverna som P4 beskrev ”då 

slipper vi fråga, för då vet dom, då ser dom”.  

Att fråga om hjälp var något som P4 beskrev som problematiskt då hen inte ”ville visa sig svag” 

utan försökte istället hitta copingstrategier för att hantera den upplevda stressen, vilket kunde 

vara ” vad har jag gjort för fel, vad kan jag göra annorlunda […] annars kommer det till en 

gräns då jag bara släpper allt, då orkar jag inte mer”. Vidare beskrev P4 hur ”det måste komma 

till en gräns att jag verkligen inte orkar lösa det själv” för att hen skulle be om hjälp att hantera 

sin upplevda stress, vilket fortsättningsvis beskrevs som ”svårt” då hen ”alltid löst det själv 

[…] vilket är svårt att bara ändra på en dag”. Ett resonemang som fördes av P5 var hur 

problematiskt det kan bli att be om hjälp att hantera sin stress då ”vissa saker kan ju inte alltid 

alla”, vilket syftade på en ämnesspecifik stress som uppstår vid matematiken som P5 upplevde 

som svårt. Och att då be om hjälp hemma då ”läraren inte fanns tillhands” upplevde eleven 
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som ett dilemma då föräldrarna inte kunde hjälpa till då ” de själva inte förstår uppgiften 

liksom”. 

Sett till ovanstående resonemang kan en slutsats därför dras att eleverna generellt sätt har svårt 

att ta hjälp, vilket framförallt gällde hjälp av vänner. Även om eleverna upplevde en svårighet 

i att ta hjälp av vänner var det vissa som upplevde sig hjälpta och stärkta av att prata om stress 

med sina vänner som hade liknande upplevelser. En hanteringsmetod som eleverna beskrev var 

ännu en gång frågan om prioriteringar, där eleverna kände sig tvungna att prioritera uppgifter i 

skolan som de upplevde mer viktiga än andra. Det var även vanligt att eleverna valde att hantera 

stressen individuellt, vilket kunde resultera i att eleven hamnade i en nästintill svårhanterbar 

ond spiral. Denna onda spiral tedde sig i att eleverna fick göra skoluppgifter halvdant, men även 

genom fysiska attribut såsom att slå sig i väggen, eller att röka en cigarett.  
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6. Diskussion   

Diskussionskapitlet kommer inledas med en mer generell diskussion av resultatet i förhållande 

till den tidigare empiriska forskning som uppsatsen bygger på. Vidare kommer en diskussion 

göras huruvida resultatet tas i uttryck förhållande till de teoretiska utgångspunkterna, samt 

uppsatsens frågeställningar. Diskussionen kommer delas in i tre kapitel, där varje kapitel 

motsvarar ett respektive tema som tagits fram i resultat- och analyskapitlet.  

Vårt syfte med denna produktionsuppsats har varit att belysa hur gymnasieelever upplever 

stress och hur det tas i uttryck i förhållande till skolan. Vidare syftar uppsatsen även till att 

undersöka vad det är som gör att eleverna känner sig stressade samt hur dom hanterar den 

upplevda stressen. De frågeställningar som legat till grund för uppsatsen är; hur beskriver 

gymnasieelever deras stress, vad uppger gymnasielever vara orsaken till deras upplevda stress, 

och vilka strategier har gymnasieelever för att hantera den upplevda stressen? 

Motiveringen bakom val av frågeställningar grundar sig i intresset att göra en studie vad gäller 

gymnasieelevers upplevelse av stress, vilket grundar sig i våra tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar där fenomenet varit tydligt framträdande.  

Utifrån Mörelius (2014) resonemang är stress ett fenomen som tas i uttryck redan i tidig 

skolålder, vilket resulterande i biverkningar såsom huvudvärk, ångest och sömnproblem. På 

samma spår har även Währborg (2009) alarmerat i studier att stressnivån är hög bland unga. 

Ytterligare en aspekt som lyfts av Währborg är svårigheten att definiera vad som orsakar stress, 

vilket grundar sig i att det inte finns någon enhetlig huvudfaktor till stress, utan att varje individ 

konstruerar sin egen stress. En reflektion som gjorts av Mörelius (2014) visar hur en 

förkommande stressor bland unga är betyg, vilket går i parallell med det resultat som 

intervjumaterialet tenderat i. I intervjuerna har det även framkommit att eleverna hade svårt att 

sätta ord på vad det är som gör de stressade, vilket uttrycks med att de beskriver flera olika 

faktorer. Sett till betyg som stressor är det flera elever som upplevde att de vill nå så höga nivåer 

som möjligt, vilket samtidigt uttrycktes med att det kommer svårhanterat många prov på en 

gång. Strävan efter att nå så höga betyg som möjligt i kombination med för mycket prov på en 

gång blev ytterligare en stressor och svårighet i förhållande till den tidspress som eleverna 

uttryckte fanns.  
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6.1 Diskussion av Tema 1 – Tidsbrist och betygshets  

Sett till Antonovskys (2005) teori om KASAM går det att dra slutsatsen att eleverna har ett lågt 

värde av begriplighet. Begriplighet handlar som tidigare nämnt om individens förmåga att 

kunna förklara olika psykiska och fysiska stimuli. Individen i detta fall blir eleven och stimuli 

blir upplevelsen av fenomenet stress. Att eleverna hade ett lågt värde av begriplighet grundar 

sig i deras bristande förmåga att kunna förklara och begripa det faktum att prov och andra 

uppgifter i vissa perioder kunde komma på samma gång. Vidare uttrycker eleverna i sina 

intervjuer att de upplevde svårigheter kring hanteringen av stressen som uppkom i samband 

med många prov, men också i parallell med önskvärda betyg. Eleverna påvisade dock att det 

fanns begränsat utrymme för begriplighet, i och med att de uttrycker sin vetskap kring provens 

existens, samt vetskapen kring de provperioder som komma skall. Det som eleverna upplever 

som problematiskt och stressande är hur de ska hantera proven, eftersom de i vissa fall kunde 

komma på oförutsägbara tider – men också i stora kvantiteter på en gång. Sett till KASAM och 

begriplighet brister eleverna därmed i deras förmåga att hantera och kunna förklara 

oförutsägbara händelser, vilket i detta fall blir när läraren ger ut prov och-/ eller andra uppgifter 

med ett kort varsel som har ett begränsat tidsutrymme.  

Vidare kan en annan slutsats dras att eleverna påvisar ett lågt värde av hanterbarhet vilket 

grundar sig i deras bristande förmåga att med rätt resurser inte identifiera sig som ett offer när 

samhället ställer massa krav på en. Utifrån Antonovskys KASAM och begreppet hanterbarhet 

är eleven offret när den utsätts för stress, och skolan är samhället som ställer krav. Det som 

påvisar ett lågt värde av hanterbarhet är elevernas bristande förmåga att inte identifiera sig som 

ett offer för stress, när läraren och skolan ger ut prov och andra uppgifter.  

När det kommer till den tredje grundkomponenten i KASAM kan slutsatsen dras att eleverna 

påvisar ett högt värde av meningsfullhet. Detta på grund av att eleverna även finner stressande 

situationer som värda att investera sin tid och energi i, vilket grundar sig i deras vilja att få mer 

tid till familj och fritidsintressen, men även vikten av att få ett högt betyg. Eleverna kände att 

det var meningsfullt att plugga till prov och engagera sig även vid oförutsägbara händelser. 

Vidare var prov och oförutsägbara händelser något som eleverna upplevde sig tvingade att göra 

för att kunna uppnå de förväntningar som skolan ställde på dem. Fortsättningsvis sett till 

Goffmans teori om tron på rollen, spelar eleven en roll för att kunna passa in i en skolkontext, 

men även uppnå de förväntningar som råder inom kontexten och som eleven har på sig själv 

och sin egen förmåga. Vidare utvecklas Goffman teorin kring fasad, vilket handlar om de 

verktyg som eleverna använder sig utav för att passa in i skolan som kontext utifrån de 
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förväntningar som finns. Verktygen som används är elevernas lika sätt att hantera stress, vilket 

har visat sig till stor del handlat om prioriteringar. Fortsättningsvis går det att dra slutsatsen att 

verktygen används för att stärka jaget och därmed upprätthålla en fasad. Att stärka och 

upprätthålla en fasad handlar i likhet med Antonovskys teori kring KASAM om att begripa och 

hantera stress utifrån den kontext som eleverna befinner sig i. 

Sammanfattningsvis handlar tema ett om vilka faktorer det är som bidrar till den upplevda 

stressen hos eleverna. I resultatet visade det sig att eleverna hade svårt att enbart nämna en 

stressor som bidrog till deras upplevda stress. Att det inte finns en enhetlig definition av vad 

stress är och vad som orsakar stress, är något som Währborg (2009) stärker i sina argument 

kring stressorer. Vidare utvecklade han det till att stress orsakas av flera faktorer och ingen 

enstaka stressor, då varje individ har sin egen uppfattning av vilka stressorer som påverkar varje 

elevs uppfattning av vad stress är. Utifrån resultatet från det första temat beskrevs stressorerna 

i allt från prestationsångest till tidsbrist i kombination med många prov på en gång, vilket senare 

förklarades av eleverna som en ond cirkel. Eleverna beskriver att denna onda cirkulation 

berodde på en typ av synergieffekt, vilket menas med att en stressor i många fall bidrog till flera 

andra. Denna cirkulation resulterade i att eleverna kände ett ständigt behov över att behöva 

prioritera vad de valde att investera sin tid i, vilket oftast blev i de ämnen som eleverna upplevde 

som ”enkla” och där dom upplevde en större chans att kunna ”nå så höga nivåer som möjligt”. 

Denna typ av prioritering resulterade i ett visst bortfall av engagemang när det rörde sig om 

vilken kvalitet som eleverna visade i sina skoluppgifter, vilket kan liknas med att det är lättare 

att investera sin tid i saker som varje enskild individ upplever sig intresserad av.   

6.2 Diskussion av Tema 2 – Balans mellan skola och fritid   
Utifrån intervjuerna är det tydligt att elevernas prioriteringar ligger på skolan, men att det är 

både skolan och fritiden som blir drabbad. Ur Goffmans resonemang om tror på rollen, som 

handlar om att passa in till de förväntningar som finns inom en kontext, går det att dra slutsatsen 

att eleverna värdesätter att passa in i den förväntade rollen som finns inom skolan. Som nämnts 

ovan är betyg och förväntade resultat någonting som får elever att känns sig stressade, vilket 

tyder på att de vill uppnå så höga resultat som möjligt för att uppnå förväntningarna inom 

skolkontexten. Vidare beskriver Goffman vikten av jaguppfattningen, viket han menar innebär 

hur individen själv försöker uppfatta vilken roll som förväntas i olika kontexter. Sett till 

intervjuerna är det just denna del, det vill säga att upprätthålla en förväntad roll som är 

svårigheten under stress, eftersom den upplevda stressen får en negativ inverkan utifrån 

förväntningar. I likhet med Antonovskys KASAM och begreppet hanterbarhet upplevde 
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eleverna en stark svårighet att kunna separera skolan och hemmet. Vidare framkom det hur 

eleverna upplevde olika nivåer av hanterbarhet beroende på ämne. Eleverna upplevde olika 

svårigheter vad gäller deras förmåga att hantera situationer där skoluppgifter behövdes göras i 

hemmet. Vidare kan en låg nivå av hanterbarhet kopplas till elevernas brist på resurser att kunna 

hantera de krav och förväntningar som ställs, vilket sett till temat då blir skolans krav på 

eleverna att genomföra de obligatoriska moment och uppgifter – och elevens brist på att kunna 

hantera och genomföra det. Vidare kan en slutsats dras att eleverna hade ett lågt värde av 

meningsfullhet då dem beskrev hur de ville ha hemmet som en ”pluggfri zon”, och valde därför 

att inte genomföra uppgifterna om ett krav var att de skulle göras i hemmet. Eleverna uttryckte 

starka svårigheter kring att plugga i hemmet och undvek därför att genomföra det, vilket sett 

till KASAM då innebär att elevens val att undvika snarare än konfrontera och genomföra leder 

till ett lågt värde av meningsfullhet.  

Eleverna gör sitt yttre för att upprätthålla en fasad i skolan, dock tenderar fasaden att fallera i 

hemmet som kontext, eller när det kommer till att prestera inom fritidsintressen. Detta då 

eleverna beskriver att deras prioriteringar ligger på prestationerna i skolan. KASAM är sett till 

resultatet lägre i skolan, men situationen kring hanteringen, begripligheten och 

meningsfullheten skapar ett högre värde av KASAM när eleverna befinner sig i en hemmiljö. 

Vidare vad gäller Goffmans teori kring Jaget och tron på rollen, lägger eleverna större vikt vid 

Jaget i skolkontexten än utanför. Detta tenderar i att elevernas nivå av KASAM går från en låg 

nivå till hög beroende på kontext, där skolan tenderar att ge uttryck för ett lägre värde av 

KASAM än i hemmet där nivån av KASAM är högre, under förutsättning att studierna hålls 

separerat från hemmet.  

6.3 Diskussion av Tema 3 – Hantering av den upplevda stressen 
Sett till det tredje temat och vår teoretiska utgångspunkt med koppling till Antonovsky (2005) 

kan en slutsats dras att eleverna har högt värde av begriplighet. Detta eftersom eleverna hade 

en god förståelse över sin stressade situation och även ett högt medvetande kring att det fanns 

hjälp att tillgå. Trots att eleverna var medvetna kring att det fanns hjälp att tillgå, framkom det 

ur intervjuerna att eleverna hade svårt att ta hjälp och många beskrev även att de heller inte 

visar någonting utåt och istället försöker hantera stressen själva.  

Fortsättningsvis hade eleverna även ett högt värde av hanterbarhet, vilket främst beror på deras 

intresse över att inte betraktas som ett offer vid stressande situationer, som härledde till att 

eleverna då valde att undvika hjälp och istället lösa problematiken individuellt. Att eleverna då 

aktivt undviker att ta hjälp är ett sätt för dem att hantera deras stressande situation. Även om 
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eleverna avböjer hjälp framkommer det hur dem väljer att hantera situationerna själva, vilket 

tyder på ett högt värde av meningsfullhet. Eftersom eleverna trots den stress som uppstår, 

faktiskt väljer att hantera stressen, även om hanteringen görs individuellt blir det ett högt värde 

av meningsfullhet. Detta på grund av att eleverna finner ett värde i att engagera sig i den stress 

som uppstår, eftersom de väljer att hantera stressen, vilket dock görs med olika metoder.  

Vidare belyser Goffman (2014) hur individer sätter sig in i olika roller beroende på vilken 

kontext de befinner sig i. Ur intervjuerna var det tydligt att eleverna inte ville sätta sig in i den 

beskrivna rollen som svag och i behov av hjälp. Detta härledde till att eleverna istället valde att 

hantera sin situation själva och på så vis bibehålla en stark fasad utåt. För att fasaden inte skulle 

fallera var det av stor vikt att eleven gick in i rollen som självständig och stark, för att på så vis 

möta de förväntningar som ställs i skolan. Fortsättningsvis belyser Goffman hur individer i 

sociala sammanhang tenderar att omedvetet använda sig av verktyg för att passa in i en kontext 

utifrån de olika förväntningar som ställs. Sett till elevernas resonemang från temat innebär 

därför verktygen de medvetna val som eleverna gör för att aktivt undvika att be om hjälp. Som 

eleverna beskriver innebär det en flykt från hjälp, vilket innebär att verktygen inte 

nödvändigtvis behöver tyda på en fysisk handling för att hantera situationen i önskvärd riktning, 

utan kan även innebära att undvika hjälp för att upprätthålla en stark fasad.   
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7. Avslutande slutsats 

Att hanteringen av stressen är svårt är en tydlig slutsats som kan dras utifrån elevernas 

resonemang. Eleverna är tydliga med att de är medvetna kring sin upplevda stress och förklarar 

även vad de upplever för stressorer till den upplevda stressen. När det väl kommer till 

hanteringen av stressen upplever eleverna sig maktlösa i sammanhanget. Detta eftersom de 

upplever hur en stor del av schemaläggningen kring prov och inlämningar i skolan ligger på 

organisationsnivå. Vad som innefattar organisationsnivå menar eleverna innebär lärarnas och 

skolans schemaläggning av prov och större uppgifter. På organisationsnivå upplevde eleverna 

att det fanns ett kryphål vad gäller benämningen av prov, då eleverna beskrev situationer där 

lärare väljer att namnge prov på annat sätt. Detta kryphål beskrevs av eleverna som ett sätt att 

hinna med så mycket som möjligt under en kort period, vilket ofta blev en period innan ledighet 

eller lov. Eleverna upplevde i många fall hur lärarna lade fokus kring kvantiteten av många 

prov, samtidigt som eleverna beskriver vikten av att så höga resultat som möjligt. Detta bidrog 

till en kollision mellan lärarens krav och elevens strävan efter att nå så höga resultat som 

möjligt.  

Det handlar rentav inte om elevernas oförmåga att hantera stressen, utan snarare distansen till 

att faktiskt kunna påverka, vilket eleverna upplevde som problematiskt. Även om eleverna 

uttrycker problematiken kring att många prov kommer samtidigt, framkom det att lärare trots 

detta ändå har en viss vetomakt i att bestämma när provtillfällena är och på vilket sätt prov ska 

benämnas i provkalendariet.  

Det kryphål som nämns ovan kring planeringen av prov blir i praktiken hur eleverna hypotetiskt 

sätt kan ha X antal prov i veckan, samtidigt som exempelvis en stor inlämning och en 

omfattande kunskapsredovisning. Det är därför väldigt diffust att kunna förklara hur en 

kunskapsredovisning i denna mening skulle väga mindre än ett så kallat prov, vilket vidare blir 

problematiskt om enbart det som lärarna definierar som prov hamnar i provkalendern. 

 Sett till värdet av KASAM går det därför inte att säga att en elev har lågt eller högt KASAM, 

utan begreppet är kontextbundet. Det vill säga att en elev hypotetiskt sätt under en dag kan 

sväva mellan lågt och högt KASAM beroende på hur stor belastningen i skolan är. Av detta 

resonemang går det att dra slutsatsen att KASAM förändras i respektive kontext, då stressen 

tenderar att bli högre under vissa perioder. Utifrån elevernas resonemang ur resultatet beskrivs 

det hur skolan som kontext generellt ger uttryck till ett lägre KASAM än i en hemmiljö. 

Eftersom eleverna rör sig dynamiskt i olika kontexter påverkas därmed också värdet av 

KASAM.  



29 
 

I likhet med KASAM går det att dra en parallell till vad Goffman menar med att upprätthålla 

en stark fasad eller ett starkt jag, vilket handlar om att inte visa sig sårbar i en viss kontext. 

Vidare handlar det även om att uppnå de förväntningar som råder inom varje kontext. Om 

eleverna har med sig mycket plugg hem kommer deras rollspel bli mycket starkare i 

hemkontexten, men om stressen kring prov och uppgifter bibehålls i skolan kommer värdet av 

att upprätthålla en stark fasad istället vara stark i skolan. Liksom nivån av högt och låg KASAM 

är också värdet av en stark fasad dynamisk, men också känslan över att bibehålla den. Fasaden 

är antingen mer eller mindre viktig att upprätthålla beroende på om innehållet i varje kontext 

tas med i den onda cirkulationen.  

Vidare går det att dra slutsatsen att det är prov och uppgifter i skolan som eleverna upplever 

som huvudstressor. Den huvudstressorn som eleverna uppger är vanligt förekommande i skolan 

som kontext. Detta innebär dock nödvändigtvis inte att det är kontexten i allmänhet som gör att 

eleverna upplever stress, utan det är i synnerhet innehållet i kontexten som är orsaken till 

elevernas upplevda stress. Av detta resonemang går det därför att dra slutsatsen att det uppstår 

en viss dissonans i hemmiljön när eleverna indirekt tvingas ta med studier hem, som ett resultat 

av den rådande tidspress som eleverna upplever finns i skolan som kontext.  

Avslutningsvis går det att dra en generell slutsats som tyder på att det är kontexten eleverna 

befinner sig i som därmed påverkar utfallet av teorierna. Både teorierna och kontexterna i 

samverkan med huvudstressorerna, vilka är mycket prov och tidsbrist, bidrar i sin tur till en 

dynamisk rörelse. Den dynamiska rörelsen innebär att när en komponent rör sig kommer 

resterande komponenter i sin tur även förflyttas dynamiskt. Sett till uppsatsens syfte kan en 

komponent innebära eleven som individ, men även elevens arbetsbelastning, ur det kontextuella 

sammanhang som eleven befinner sig i.  

  



30 
 

8. Relevansen för lärare i sin profession  
Den stress som eleverna upplever i skolan som kontext, beskriver dem som svårhanterbar. 

Vidare i resultatet påvisade eleverna exempel på olika metoder och verktyg som användes för 

att hantera den upplevda stressen. Även om eleverna använde sig av olika metoder och verktyg, 

upplevde dem trots det situationen som okontrollerbar. Detta eftersom eleverna upplevde prov 

och inlämningar som en huvudstressor till deras upplevda stress i kombination med deras 

maktlöshet att kunna påverka. Något som eleverna upplever som en potentiell lösning är att 

planeringen på organisationsnivå borde ske i större samråd med eleverna, men även genom de 

lärare som ingår i självaste organisationsnivån planerar tillsammans med varandra.  

Utifrån detta är det lättare att nå konsensus med elevernas efterfrågan i kombination med 

elevdemokratin, vilket innebär att eleverna får vara med att planera och påverka både 

kursupplägg, och även provdatum. Som lärare i sin profession kan en därför skapa en bättre 

struktur för att hantera sitt eget arbete, men även genom kommunikation med kollegor, kunna 

påverka verksamheten i sin helhet. Bristen på kommunikation mellan lärarna är en aspekt som 

eleverna lyfter, vilket de sedan utvecklar med resonemanget att kommunikationsbristen leder 

till att lärare själva inte har koll på när andra kursprov är.  

Det finns många fördelar med att integrera och planera moment med kollegor, vilket skapar en 

helhetsstruktur och en balans i organisationen som underlättar för involverade parter. Att som 

lärare skapa en så harmonisk miljö som möjligt för eleverna, grundar sig i att skolan är en stor 

del av elevernas vardag, på samma sätt som det är av stor vikt att eleverna känner trivsel i sin 

hemmiljö.  

Ur ett längre perspektiv skulle det därför resultera i att färre elever känner sig stressade och att 

lärarna har en bättre koll på hur strukturen generellt sätt planeras i organisationen. Detta leder 

i sin tur till synergieffekter såsom mindre stressade elever, men också ett större engagemang. 

Vidare skapas en naturlig effekt av en hanterbar situation som ger utrymme för exempelvis 

engagemang, vilja, minskad stress och framtidstro.  

Utifrån studiens resultat har vi tagit lärdom kring vikten av att vara lyhörd till elevernas mående 

och att i största möjliga mån kunna skapa en läromiljö där eleverna känner sig delaktiga och 

involverade. Läromiljön ska bidra till att eleverna känner att det finns utrymme att kunna, men 

även våga påverka.  
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Avslutningsvis är det därför av stor vikt att vi som framtida lärare skapar en öppen atmosfär för 

eleverna och deras demokratiska rättigheter att kunna påverka i både klassrummet, men även i 

samhället som demokratiska medborgare. Och som Olof Palme sade; 

” Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det”.  
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Bilaga 1  
 

 Hur gammal är du? 

 Vilket gymnasieprogram går du på? 

 När du hör ordet stress, vad tänker du på då? 

 Vad är stress för dig? 

 Upplever du stress? 

 Vad är det som gör att du upplever stress?  

 Påverkar din upplevda stress din skolgång? Exempelvis genom att du ej tar dig till 

skolan och/eller skolkar vissa lektioner, att du väljer att inte göra prov eller skicka in 

inlämningar, att du har svårt att minnas och/eller har svårt att koncentrera dig. 

 Vad i skolan gör att du känner dig stressad? Exempelvis betyg, schemat, många 

prov eller den sociala miljön. 

 Vad skulle kunna förändras på skolan för att du ska känna dig mindre stressad? 

 Har du tänkt att läsa vidare efter gymnasiet? 

 Kan du redan nu känna dig stressad inför framtiden? Exempelvis att du upplever dig 

stressad att komma in på högskola eller universitet.  

 Känner du dig stressad att få det jobb du önskar efter gymnasiet?   

 Finns det specifika faktorer som påverkar din upplevda stress? Eller är det flera 

faktorer som påverkar? 

 När du upplever dig stressad, hur hanterar du då situationen? 

 Känner du att du kan få stöd och hjälp att hantera din upplevda stress? Om ja, 

av vem? 

 Vad hade du önskat för stöd och/eller verktyg när du känner dig stressad? 

 

Har du några andra reflektioner/tankar som du vill dela med dig av? 

Har du något mer att tillägga?  


