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1 INLEDNING 
 
Idéen om att skriva mitt examensarbete om stress kom för två år sedan när jag satt och pratade 
med min syster om min systerson. Han var då tolv år och gick i år 6. Skolarbetet började bli mer 
krävande, det var fler läxor och han hade precis börjat läsa B-språk.  Dessutom är han väldigt 
idrottsintresserad och hade då volleyboll, fotboll, innebandy samt gitarr inplanerade i sin 
almanacka. Då bestämde jag mig att jag ville ta reda på om barn är stressade i dagens samhälle 
och i så fall hur de påverkas. Forskningen i ämnet kändes både intressant och givande för det 
kommande arbetslivet som lärare. Ungefär samtidigt började media 
uppmärksamma stressen hos barn och larmrapporterna avlöste varandra.  
 
I min utbildning har jag studerat mycket biologi så därför är en del i arbetet inriktat på vad som 
händer i kroppen i stressande situationer och hur vi påverkas psykiskt och fysiskt.  
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka om barn upplever stress, hur de då känner sig 
stressade och hur de gör för att undvika stress. Jag kommer att försöka hitta gemensamma 
kategorier av de svar som jag får av eleverna och utifrån dem få fram resultat. Dessutom vill jag 
ta reda på vad stress är, var finns stress i samhället och hur kommer det sig att vissa är mer 
känsliga för stress än andra. 
 
Mina frågeställningar i litteraturgenomgången: 
• Vad är stress? 
• Var finns stress i vårt samhälle och hur reagerar människan? 
• Hur hanterar vi stress? 
• Lider barn av stress? 
• Finns det stressfaktorer i skolan? 
 
Mina empiriska frågeställningar grundar sig på barns upplevelser: 
• När blir barn stressade? 
• Hur känner de sig när de är stressade? 
• Vad gör de i en situation som är stressande och hur stressar de av? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
2.1 Vad är stress? 
 
Nationalencyklopedin benämner stress som en översättning ifrån engelskan och betyder tryck, 
spänning. Inom medicinen och psykologin har ordet stress använts för att beskriva de 
anpassningsreaktioner som pågår i kroppens organ vid psykiska och fysiska påfrestningar 
(Nationalencyklopedin, 1989). 
  
Miller (1982) definierar stress som de reaktioner i kropp och själ som utlöses av olika 
påfrestningar eller upplevelser. Det är alltså inte de spänningar och oro som kan uppstå om man 
t.ex. har problem. Spänningarna och oron är symptom på stress. Under hela den tid som vi är 
stressade, utsätts både kropp och själ för slitningar. Dessa förslitningar kan ge upphov till högt 
blodtryck, blodpropp i hjärtat samt psykisk ohälsa. Stressnivån påverkar sedan hastigheten av 
förslitningsprocessen i våran kropp (Levi, 2000).  
 
Även Lindberg (1990) har en liknande definition på stress. Stress är de komplexa reaktioner som 
kroppen utsätts för under vissa förhållanden så som hot, påfrestningar och stimulering. Stress är 
också ett genetiskt programmerat beredskapssystem. Kroppen reagerar ofrivilligt på stress, men 
samma stressfaktorer kan få skilda effekter beroende på omständigheterna och vilka personer 
som är inblandade. Stress som är orsakad av skräck eller av upphetsning ger däremot samma 
kroppsliga rektion. Om du t.ex. hör ett oväntat ljud i trappan och du är ensam hemma på natten så 
reagerar din kropp på samma sätt som om det istället är mitt på ljusa dagen och du väntar en viss 
efterlängtad person. Din kropp reagerar genom att hjärtat börjar bulta, du kanske börjar 
kallsvettas och din andhämtning blir kort och häftig (Miller, 1982).  
 
 
 
2.1.1 Positiv och negativ stress 
 
Stress är inte alltid något negativt. Om vi skulle eliminera all stress i vår tillvaro så skulle vi även 
ta bort våran drivkraft och motivation, det som får oss att utvecklas och drivas framåt.  
Om ett barn blir utsatt för en utmaning som motsvarar deras nivå i mognad blir det en sporre till 
utveckling, positiv stress. Men om barnet möter krav och förväntningar som de inte tror att de 
kan leva upp till leder det istället ofta till en annan sorts stress, negativ stress (Ellneby, 1999). 
 
 
 
2.2 Är stress ett nytt fenomen? 
 
Stress är ett av våra viktigaste fenomen för att klara av livet. Den hjälper, räddar och påskyndar, 
men den gör också att man kan bli sjuk eller olycklig, den till och med döda (Vester, 1981). 
Stress har funnits i alla tider och är inte speciellt för människosläktet utan finns även i djurriket. 
Den fanns hos ryggradsdjuren för 50 miljoner år sedan och därefter hos däggdjuren. Stressen 
fanns när fyrfotingen reste sig upp på bakbenen och började utveckla människoliknande drag för 
ungefär 3½ miljoner år sedan, och när hjärnan började växa så att människan blev människa för 
en halv miljon år sedan. Stressen fungerar som så att den förbereder individen på fysisk aktivitet 
(Levi, 2000). Vid stressituationer t.ex. om fara hotar, aktiveras alla energireserver och gör 
musklerna redo att prestera maximalt. Fornmänniskans kropp förbereddes för kamp eller flykt 
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(Lindberg, 1990). Individer som saknade förmåga att reagera på stress gick under. De reagerade 
inte för hotet av fara så som rovdjur, svält och naturkatastrofer (Levi, 2000). Dagens människa 
reagerar likadant men situationerna är annorlunda. Istället för fysiska hot, som våra förfäder 
utsattes för, utsätts vi alltmer för sociala och psykiska hot. Det fungerar inte att slå eller fly om 
man blir stressad över bilköerna, arbetslösheten eller problem i äktenskapet. Ofta förtränger vi 
den respons som vi vill ge och ”biter ihop” istället. Men stressmekanismen är redan påkopplad 
och alla energidepåer laddade. Energin har ingenstans att ta vägen och kommer därför att påverka 
vår egen kropp på sikt (Lindberg, 1990).   
 
 
 
2.3 Stressens biologi 
 
Hur stressens vägar går i kroppen är välutforskade. Både hos djuren och hos människan har 
stressen samma reaktionsmönster. Informationen ifrån yttervärlden kommer till en liten del av 
hjärnan som heter hypotalamus. Hypotalamus sänder signalerna vidare ut i kroppen. Det 
autonoma nervsystemet, som är självstyrande, framkallar den första reaktionen vid en 
stressituation Det endokrina systemet producerar och insöndrar hormon i kroppen och har ett nära 
samarbete med det autonoma nervsystemet. Tillsammans styr de våra stressreaktioner.  (Vester, 
1981).  
 
Autonoma nervsystemet 
Det autonoma nervsystemet kan vi inte kontrollera med vår vilja utan sker helt automatiskt. 
Nervsystemet i sig är indelat i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet som 
gemensamt får kroppen i högsta beredskap i stressade situationer. Det sympatiska nervsystemet 
har som huvuduppgift att reglera blodkärlens väggar och aktivera det endokrina systemet, som 
utsöndrar hormon. Det sympatiska systemet ger upphov till synliga reaktioner så som utvidgade 
pupiller, svettiga händer, ökad puls och kort andning. Dessa reaktioner går ut på att förbereda 
kroppen för kamp eller flykt och fenomenet kallas för ”flykt- eller kampreaktion”. När situationer 
inte känns stressande längre aktiveras det parasympatiska nervsystemet som gör att din kropp 
slappnar av (Vester, 1981). 
 
Endokrina systemet 
Hypotalamus sänder signaler till binjurarnas märg (en körtelvävnad) som börjar insöndra 
hormonen adrenalin, noradrenalin och kortisol. Adrenalin gör så att levern utsöndrar socker till de 
celler som behöver snabb energi. Adrenalinet påverkar också kolhydratomsättningen samt 
utvidgar artärerna i hjärta och muskler för snabbare syre- och näringstransport. Noradrenalinet ser 
istället till att artärerna drar ihop sig, vilket gör att blodtrycket höjs (Vester, 1981).  
 
 
 
2.4 Hur uppkommer stress? 
 
Summan av positiva och negativa förändringar i våra liv avgör om vi ska bli drabbade av stress 
(Bronsberg 2000). Bara under en dag kommer vi i kontakt med och reagerar på otaliga 
förändringar som kan orsaka stress. Dessa förändringar kan vara temperatur, mat och människor. 
Men paradoxen är den att just själva stressen kan orsaka förändringar och det är inte bara kroppen 
som påverkas utan även omvärlden. Stressen över att t.ex. inte har mat ger upphov till effektiva 
odlingsmetoder och sjukdomar kan ge upphov till botemedel (Miller, 1982). Stress kan också 
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uppstå vid skillnader mellan förväntningar och upplevd verklighet. Dessa förväntningar kan vara 
att alltid ha framgång, att vara omtyckt av alla eller att omgivningen alltid ska bete sig som vi 
vill. Med sådana orimliga förväntningar måste vi bli besvikna och stressade (Levi, 2000). 
Samhället påverkar också stressens uppkomst. Barn och ungdomar har i alla tider varit utsatta för 
stress men i dagens samhälle visar det sig lättare. Detta beror på flera orsaker, bland annat att 
ungdomarna idag är ensammare än vad de tidigare varit. Familjen var förr var den fasta punkten 
men har idag vittrat sönder. Det förekommer övergrepp inom familjen, fler män och hustrur har 
utomäktenskapliga förbindelser och fastrar, mostrar, kusiner och andra släktingar bor långt borta.. 
Vart kan då ungdomen vända sig? Inte till kyrkan – få har fått en kristen fostran, inte till 
samhället – många familjer har flyttat ett antal gånger att barnet inte har något samhälle som den 
kan kalla sitt. Ungdomen vänder sig helt enkelt till varandra för att få stöd. Stressen hos 
ungdomar beror även på att konkurrensen har hårdnat. De är fler som slåss om att få högst betyg, 
ha mest pengar och vara bäst i fotbollslaget (Miller, 1982). 
 
Våra känslor kan också påverka kroppens alarmsystem för stress. Stress kan utlösas endast av en 
känsla av hot. Andhämtningen och pulsen höjs, våra muskler spänns. Dessa stressreaktioner var 
viktiga i våra förfäders liv eftersom de förberedde för kamp, flykt och muskelarbete. Men i 
dagens samhälle så är påfrestningarna mer psykiska än fysiska och pågår under längre tid vilket 
gör att alarmsystemet inte fungerar så bra. Istället går vi runt med höga stresshormoner i kroppen 
vilket kan bidra till sjukdomar så som hjärtinfarkt, hjärnblödningar och högt blodtryck. Vi är inte 
gjorda för att orka med ett sådant högt tempo att vi tillslut blir utbända (Miller, 1982).  
 
 
 
2.4.1 Reaktioner på stressituationer 
 
När vi stöter på vardagliga problem eller påfrestningar tolkar vi vad de betyder för oss. Dessa 
tolkningar i sig påverkas av våra minnen och förväntningar. Reaktionerna som uppkommer 
därefter kan delas in i fyra olika slag: känslomässiga, intellektuella, beteendemässiga och 
fysiologisk-biokemiska reaktioner. 

• Känslomässiga: När vi utsätts för påfrestningar så upplever de flesta en känsla av oro, 
ångest eller nedstämdhet. Dessa reaktioner fanns redan hos våra förfäder och såg till att de 
undvek faror eller att de förberedde sig inför dem.  

 
• Intellektuella: Även intellektet kan påverkas av olika påfrestningar. Exempel på sådana 

reaktioner kan vara svårt att minnas , att lära sig nya saker och att koncentrera sig.  
 

• Beteendemässiga: En del av oss börjar exempelvis röka mer i stressade situationer. 
Andra söker stöd i alkohol eller i mat och andra tuggar på naglarna. Vissa går så långt att 
de begår självmord. 

 
• Fysiologisk-biokemiska: När en lärare står inför en klass slår i mångas fall hjärtat 

snabbare, andhämtningen ökar musklerna späns. Ofta är dessa stressreaktioner lindriga 
men de kan ge obehag om de blir långvariga och/eller intensiva. De kan påverka inte bara 
funktionen hos organ utan även strukturen. Stressreaktionerna kan ge förslitning på 
kroppens celler, högt blodtryck och bidra till blodpropp (Levi, 2000).  

 
När en människa stöter på något som gör den stressad, en stressfaktor, så sker det en kedja av 
reaktioner i hennes kropp. Först reagerar hon med beredskap, Reaktion ett. Om stressfaktorn inte 
dödar henne med detsamma, som t.ex. en kula, så tar hon sig samman och förbereder sig för 
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Reaktion två. I denna fas gör hon motstånd eller tar kontroll över stressfaktorn. Försvarssystemet 
kämpar emot stressfaktorn så länge som möjligt. Om den lyckas så återgår det till det normala 
men om det inte lyckas går det över till nästa fas, Reaktion tre, som är utmattning. Kroppen kan 
inte längre göra motstånd utan måste underkasta sig stressfaktorn (Miller, 1982). Nedan följer två 
exempel på stressituationer. 
 
 
Exempel 1- Fysiologisk stress 
Ett skärsår kan vara en stressfaktor som får kroppen i beredskap. Man börja blöda för att blodet 
ska kunna forsla bort de bakterier som kan ge upphov till infektioner. Om några bakterier ändå 
blir kvar så reser kroppen en inflammatorisk barriär runt såret, för att begränsa infektionen. 
Dessutom skickar kroppen dit vita blodkroppar som ska besegra bakterierna. Om kroppen ger 
respons på dessa åtgärder och segrar så begränsas infektionen för att tillslut helt försvinna. Men 
om kroppen istället förlorar sprider sig infektionen och förgiftar andra delar av kroppen. Andra 
försvarsbarriärer byggs upp och nya slag utkämpas. Kampen fortsätter till en av sidorna har 
segrat. Antingen vinner kroppen och infektionen försvinner eller så vinner bakterierna och 
kroppen får ge vika och tillslut dö (Miller, 1982). 
 
 
Exempel 2 - Psykologisk stress 
Det fungerar på liknande sätt på det psykologiska eller känslomässiga planet. Stressfaktorn i det 
här fallet kan vara ett misslyckat äktenskap. Det första stadiet, när kroppen sätter sig i beredskap, 
kan uppkomma efter ”smekmånaden”. Det andra stadiet, motståndet, kan finnas under många 
olyckliga år. Man göra motstånd på tre olika sätt; ta upp kampen mot stressfaktorn, fly undan den 
eller strunta i den. När det gäller fysisk stress så gör kroppen ett omedvetet val medan under 
känslomässig stress kan man göra ett mer medvetet val. Under stadium två i det här fallet, så kan 
man välja alla tre sätten som motstånd. Man kan välja att kämpa för att förändra de faktorer som 
orsakar problemen i äktenskapet. Man kan välja att fly ifrån stresskällan genom att t.ex. skaffa 
egna vänner och intressen och kanske till och med en älskare eller älskarinna. Det tredje sättet är 
att strunta i problemet. Man kanske sysselsätter sig i andra aktiviteter som håller tankarna borta 
ifrån äktenskapet Antingen kan man då förändra det dåliga förhållandet och få det att fungera 
tillfredsställande eller så kommer man till den tredje fasen, utmattningen, då man accepterar det 
oundvikliga (Miller, 1982). 
 
 
2.4.2 Stressituationer för barn  
 
Hans Selye var en forskare och läkare som år 1946 skapade begreppet stress. Han var den som 
först skrev om sambandet barn och stress. Bland annat uttryckte han sig så här; ”Föräldrar 
kommer att utsätta sina barn för mindre stress så snart de inser att de inte är kapplöpningshästar 
allesammans, en del är sköldpaddor” (Ellneby, 1999).  
 
Hans Selye beskriver barns beteendeavvikelser utifrån de klassiska reaktionerna på fysiologisk 
stress vilka är attack, flykt och resignation. Stressen orsakas av föräldrarnas och andra vuxnas 
förhållningssätt till barn som befinner sig i olika livssituationer. Barn tvingas ofta anpassa sig 
efter föräldrarnas ambitioner och strävanden. Framförallt att det är för höga och felaktiga 
prestations- och beteendekrav som föräldrarna eller omgivningen har på barnet. Om dessa skiljer 
sig alltför mycket ifrån barnens egen önskningar eller om de överstiger deras förmåga så kan 
barnen utveckla känslor av skuld, värdelöshet och undertryckt vrede. Ett annat problem som 
orsakar stress är att vuxna sällan sätter sig in i barnens situation. Dessutom har vuxna en förmåga 
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att förringa barns problem. Vad är en ”förlorad bästis” jämfört med den skilsmässa som de står 
inför? Hur allvarligt är ett misslyckat prov jämfört med att förlora jobbet? Problemen bör inte 
bedömas utifrån deras storlek utan från den smärta de orsakar (Miller, 1982). 
 
Barn och ungdomar kan komma undan de problem som ger upphov till stress på olika sätt. 
Förnekelse: Barnet förnekar helt enkelt problemet i fråga 
Glömska: Barnet flyr problemet genom att skjuta upp saker eller glömma sådant som är 
obehagligt, t.ex. att gå till tandläkaren, göra läxor.  
Rädsla: Stress kan utvecklas till fobier eller rädsla som förhindrar barnet att utforska sin 
omgivning och blockerar känsloyttranden.  
Överdrivet skolarbete: Genom att fly in i läxorna och skolarbetet så kan ungdomar/barn 
undkomma verkligheten och dess problem (Ellneby, 1999). 
 
All stress ska inte elimineras, stressen är viktig för barnens utveckling. Men det är några saker 
som vuxna bör uppmärksamma.  

• De bör inse att deras barn lever under konstant stress 
• De bör känna till de stressframkallande faktorer som de själva och omgivningen skapar. 
• De bör undanröja onödiga stressfaktorer. 
• De bör hjälpa barnen att komma tillrätta med de stressfaktorer som finns i deras  

tillvaro (Miller, 1982). 
 
Hans Selye utnämner elva viktiga områden där man kan finna viktiga orsaker till stress. Dessa är 
arbete, mänskliga relationer, klimat, trängsel, leda, ensamhet, fångenskap, förflyttning, 
urbanisering, katastrofer och ängslan. Om man tittar på barnens vardag så ser man att de utgör 
grunden i barnens normala tillvaro. Dessa elva orsaker till stress kan man dela in i två grupper, 
social och psykisk stress (Miller, 1982). 
 
Sociala stressfaktorer: 
Arbetet (skolan): En skoldag är full med problem och påfrestningar som ger upphov till stress; i 
de teoretiska ämnena, i idrott, i umgänget med kompisar och i kontakten med läraren. I varje 
stund riskerar barnet att förlora kontrollen.  
Mänskliga relationer: Ett barn har många relationer under en dag, både i skolan, i hemmet och 
på fritiden. Dessutom går många barn intensivt upp i varje relation och spelar på hela registret av 
känslor; kärlek, hat, vrede och avund. 
Klimatet: En del lärare menar att barn reagerar kraftigare än vuxna på väderförändringar. 
Ljudnivån i skolan blir högre regniga dagar; det är svårare att få barn att koncentrera sig när det 
är mulet; medan mer arbete blir uträttat när solen skiner.  
Trängsel: Trängsel innebär stora påfrestningar för barn. Skolorna är ständigt fulla. Det finns lite 
utrymme för varje elev och det går många elever på en lärare. Många lärare menar att det finns ett 
samband mellan aggressivt beteende i klassrummet och storleken på klassen samt vilket utrymme 
klassen har. 
Förflyttning: Skolan kan betraktas som en ständig förflyttning av barn. Varje dag går de från 
lektion till lektion och emellanåt byter de klassrum och lärare. Ibland tvingas de lämna kamrater 
och inrutade vanor på grund av mammas eller pappas nya jobb, skilsmässa eller omgifte (Miller, 
1982). 
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Psykiska stressfaktorer:  
Leda: De flesta skolor gör mycket lite för att lätta upp de trista och rutinmässiga studierna. 
Barnen har en förväntan att bli uttråkade, de ”sitter av” en dag till. Men det finns de skolor som 
bedriver individualiserad och kreativ undervisning vilket gör att eleverna blir stimulerade.  
Ensamhet: Psykologerna påpekar ofta att ungdomen är en ensam tid, en sorgetid. Ungdomarna 
sörjer barndomens trygghet samtidigt som de längtar efter vuxenlivets oberoende. De yngre 
barnen råder bot på ensamheten genom att klamra sig fast vid föräldrarna eller en enda vän 
medan ungdomarna söker sig till jämnåriga.  
Fångenskap: Alla barn lever i ett slags fångenskap som är stressframkallande. De har inte 
mycket att säga till om vad gäller de regler som sätts upp i hemmet eller i skolan och på de båda 
ställena tillsammans måste de tillbringa 24 timmar om dygnet. 
Katastrofer: Barn behöver inga jordbävningar eller översvämningar för att uppleva katastrofer. 
För dem är det en katastrof när de misslyckas på ett prov, när en kompis sviker eller att göras till 
åtlöje av läraren.  
Ängslan: Att vara ängslig är näst intill det normala tillståndet hos barn. Deras vardag präglas av 
ovisshet; kommer de att lyckas i skolan, kommer de att vinna uppskattning av sina föräldrar och 
lärare? Kommer de att bli accepterad av sina jämnåriga? (Miller, 1982). 
 
Skolan kan man se som barnets arbetsplats. Men barnet har inte samma möjlighet som de vuxna 
att påverka arbetet. Skolan är teoretisk inriktad och arbetet kontrolleras med hjälp av prov. 
Arbetet ligger också under tidspress. De barn som inte passar in i denna värld blir utsatta för 
kronisk stress (Ellneby, 1999). Den stora omsättningen på lärare under den senare tiden har visat 
sig skapa en osäkerhet hos barnen. Yngre barn blir väldigt bundna vid sin lärare och ser den som 
ett slags föräldrasubstitut. Därför blir det en nästan lika traumatisk upplevelse att bli övergiven av 
sin lärare som av sin egen mor och detta skapar stress (Miller, 1982). 
 
Den svenska Östgötastudien, där 400 slumpvis utvalda barn ingick i undersökningen, visar att 
rädsla över att misslyckas på prov eller andra uppgifter i skolan samt dålig självkänsla är mycket 
vanlig hos barn. Vart fjärde till femte barn lider av dessa åkommor. Detta visar att för stora eller 
felaktiga krav kan vara viktiga stressfaktorer. Studien visar också att en allmän ängslighet och 
otrygghet, magvärk och huvudvärk, sömnstörningar och överkänslighet förekommer hos vart 
fjärde barn i Sverige enligt intervjuer med föräldrar och lärare. Ungefär 18% av barnen hade så 
pass besvärliga symptom att de själva eller omgivningen led av det (Miller, 1982) 
 
Andelen stressade elever har ökat i skolorna enligt skolverkets attitydundersökning. År 2001 
uppgav 35 procent att de ofta eller alltid känner sig stressade medan det år 1997 var ”bara” 25 
procent av eleverna som kände sig stressade. Stressen ökar i alla årskurser men elever i 
gymnasieskolan är de som i störst utsträckning uppger att de alltid eller ofta känner sig stressade 
(http://www.skolverket.se/)). 
 
Ingrid Westlund (1996) har skrivit en avhandling som handlar om skolbarns upplevelse av tid. 
Hon kom fram till vissa slutsatser vad gäller barnens uppfattning. Barn upplever tidens skiftande 
hastighet som något förvirrande fenomen. När barnen beskriver tiden som långsam respektive 
snabb finns det ofta värderingar med. Om man har roligt går tiden fort och om man har det tråkigt 
så går tiden sakta. När tiden går fort verkar det vara en meningsfull aktivitet för barnen och den är 
ofta självvald. Om tiden däremot går sakta känns aktiviteterna meningslösa för barnet. Tidens 
hastighet påverkas också med vem man tillbringar den med. När barnet har mycket att göra eller 
har ont om tid, går tiden fortare medan tiden går långsamt när den inte har något att göra. Oftast 
när barnen har bråttom så lägger barnen märke till tiden, t.ex. när man är försenad till skolan. 
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Klockan kan också vara stressande. Oftast är det i samband med en överfull almanacka. Barnen 
hinner inte med det de ska göra eller vill göra. Barnen skiljer på tiden i och utanför skolan .  
 
 
 
2.4.3 Barns livssituationer kan skapa stress 
 
Även Ylva Ellneby tar upp dessa orsaker till stress hos barn, men hon poängtera även fler 
orsaker. 
Överfylld almanacka: Det är inte understimulering som är dagens störst problem för barn. Utan 
det är barn med överfyllda almanackor som löper störst risk att utveckla stress. Många barn har 
inte tid att ”bara vara”. För mycket planering förhindrar att barnens egen kreativitet stimuleras.  
Skilsmässa: Det avgörande om hur att barn mår vid en skilsmässa är inte att den sker i sig, utan 
om det finns konflikter sammankopplade. Hur barnet bearbetar krisen beror mycket på hur 
föräldrarna mår och hur de löser de konflikter som kommer upp.  
Arbetslöshet: När en förälder blir arbetslös är det viktigt att barnet får behålla den barnomsorg 
som den är van vid. Barnet behöver en trygg miljö där den kan koppla av och slippa förälderns 
oro och stressreaktioner som kan skapas vid en sådan här situation.  
Att inte förstå eller göra sig förstådd: Att inte kunna göra sig förstådd eller att inte förstå är en 
stark stressfaktor. Om man inte kan uttrycka sig i ord gör man det ofta på andra sätt genom t.ex. 
sparkar, knuffar, klängighet medan vissa barn blir bara tysta.  
Överkrav vid idrottsaktiviteter: Vart femte barn som idrottar i Sverige känner att de har en stor 
press hemifrån att de ska göra bra ifrån sig. Detta visar en undersökning som Göran Patriksson, 
professor i idrottspedagogik vid Göteborgs universitet, har gjort. Alltför många barn riskerar att 
få sin självkänsla knäckt när föräldrarna tar barnens idrottande på för stort allvar. Det visar sig 
också att de flesta föräldrar är omedvetna om att barnen känner så här.  
Stress under puberteten: Under puberteten sker det stora förändringar i både kropp och själ och 
relationerna till föräldrarna och samhället förändras. Om föräldrarna inte klarar av att engagera 
sig i sitt barn och i deras relation leder det till att tillvaron för barnet blir mer osäker och 
stressfylld. Behovet av stöd och samtal är stort men barnet måste även få utveckla sin 
självständighet (Ellneby, 1999). 
 
 
 
2.5 Undkomma och hantera stress 
 
Vi anpassar oss ständigt till samhället och våran omgivning och övningen ger oss allt större 
färdighet. Men anpassningsenergin är inte oändlig. Vi föds med en begränsad kvantitet som inte 
fylls på. Vila fyller på våra fysiska och psykiska kraftdepåer men det är inte av något värde för 
vår anpassningsenergi. Dessutom kan våra kroppar bara stå emot ett antal påfrestningar utan att 
kroppen påverkas. Hur effektiv våran anpassningsenergi än fungerar kan vi inte stå emot stress i 
det oändliga utan att krafterna sinar. Därför är det viktigt att vi skaffar oss mer kunskaper om 
fenomenet stress. Med större kunskap är vi bättre rustade för att undvika onödiga vardagliga 
stressituationer. Dessutom kan vi bättre tackla de stressituationer som vi utsätts för (Miller, 
1982). 
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2.5.1 Att hantera barns stress 
 
När människor utsätts för stress så kan de bemästra den på i stort sett fyra olika sätt: 

• De kan undanröja stressfaktorn. 
Det finns stressfaktorer i barnens vardagliga liv som de själva kan undanröja. Vissa barn 
har lättare att snabbt upptäcka dessa situationer och finna ett bra sätt att undanröja dem.  

• De kan undvika att neutrala situationer blir stressande situationer. 
Många neutrala situationer för barn kan omvandlas till stressfaktorer av vuxna, t.ex. 
skriftliga prov, regler i hemmet.  

• De kan ta itu med stressfaktorn direkt. 
För att få bukt med en stressfaktor krävs det att man konfrontera den och fundera ut ett 
sätt att kringgå den.  

• De kan finnas sätt att koppla av och dämpa den spänning stressen skapar. 
Avkoppling är den metod som barnen använder minst men som desto mer används av 
vuxna. Direktören spelar golf eller tennis för att varva ned medan idrott hos barn ofta sätts 
samman med stress. Gymnastiken i skolan är obligatorisk och blir ofta till en tävlan, 
idrotten på fritiden präglas av tävlingsmoment vilket gör att stressen ökar.  

 
De avkopplingsformer som utövas på bekostnad av nyttiga sysselsättningar och läxor ses inte 
med blida ögon av de vuxna. Att ”bara” sitta och titta på TV, läsa en bok, bygga med lego ses 
som ett slöseri med tid, men i själva verket är de viktiga för barnens välbefinnande. Det är deras 
sätt att varva ned. Barnen känner att de ständigt uppmanas att ”sätta fart” (Miller, 1982). 
 
 
 
2.5.2 Stresståligheter skiftar 
 
När olika påfrestningar hopar sig kan det utlösa stressreaktioner hos barn. Men vissa barn 
påverkas mer än andra. Barn är olika tåliga och utrustade med de egenskaper som kan motverka 
stress. Amerikansk forskning har kommit fram till att stresståliga barn har likartade egenskaper 
och det är främst fem stycken egenskaper som verkar skydda dessa barn mot stress.  

1. Social förmåga 
Barnet trivs med sin tillvaro, både med vuxna och med sina kamrater 

2. Förmåga att göra ett positivt första intryck 
Barn som gör ett positivt intryck på sim omgivning blir omtyckta och får ofta hjälp om de 
råkar i problem. 

3. Självförtroende 
Barnet vet vad den klarar av och kan se svårigheter som en utmaning.  

4. Oberoende 
Barnet har förmåga att skapa en tillvaro som passar hans eller hennes behov och 
förutsättningar. Barnet är självständigt och låter sig inte påverkas. 

5. Hög prestationsförmåga 
Barnet är kreativt, påhittigt och uthålligt. Försöker alltid hitta en lösning på de problem 
som dyker upp och lyckas ofta med detta. 

(Ellneby, 1999). 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I min undersökning av elever och stress och även deras strategier för att undvika stressande 
situationer, har jag använt mig av en kvalitativ metod. Jag har inriktat mig på barnens upplevelser 
och försökt att förstå och beskriva.  
 
 
 
3.1. Insamling av data 
 
Jag började med att söka fakta om mitt valda ämne. Därefter försökte jag strukturera upp all 
information för att få en röd tråd i mitt arbete. I det empiriska avsnittet i mitt arbete, lät jag elever 
ifrån en stadsskola i en mellanstor stad i södra Sverige skriva ned sina tankar om stress. Eleverna 
gick i årskurs 6 och var totalt 22 stycken, 10 flickor och 12 pojkar. Klassen hade jag träffat 
tidigare genom min utbildning, så jag kände dem till en viss del. Detta kan både medföra 
nackdelar och fördelar. Nackdelen kan vara att jag kände igen handstilarna till vissa elever och 
utifrån dem koppla samman vilken elev som hade skrivit vad. Fördelen kan vara att jag inte var 
en främmande person som kom in i klassrummet, utan de visste vem jag var. Meningen med mitt 
val av uppsatsskrivning, var att eleverna skulle fritt kunna skriva ned sina tankar och upplevelser 
utan att jag påverkade dem. Innan jag genomförde undersökningen fick både målsman och elev 
ge sitt godkänna för att eleven skulle få delta. De fick upplysning om vilket syfte undersökningen 
hade och att svarspersonerna kommer att vara anonyma i mitt arbete (Patel, 1994). Alla hade gett 
sitt godkännande om att delta i undersökningen. De fick även information om vilket syfte 
undersökningen hade. 
 
Pilotstudie 
Innan jag gjorde den stora undersökningen ville jag prova om frågorna var relevanta för min 
undersökning samt om de var för svåra att förstå (Patel, 1994). Därför gjorde jag först en liten 
studie. Tre barn i åldern 13, 11 och 10 fick svara på frågorna skriftligt. Tyvärr kunde jag inte 
själv vara med under det tillfälle då frågorna besvarades, så påverkan ifrån omgivningen kan ha 
funnits i vissa fall. Några av frågorna justerades innan den stora undersökningen genomfördes.  
  
 
 
3.2 Genomförandet 
 
Eleverna som deltog i undersökningen fick ett antal frågeställningar (se bilaga 1) som de skulle 
besvara. Undersökningen genomfördes i klassrummet vilket både kan vara positivt och negativt. 
Vissa elever kan känna en trygghet att vara i ett utrymme som de känner väl till. Andra kan tycka 
att det är jobbigt eftersom den situation de utsattes för, skolmiljö och prestation av en uppgift, ger 
uppkomst av stress, vilket jag även fick som kommentarer i uppsatserna. Tiden som eleverna 
hade på sig var obegränsad.  Några av eleverna skrev långa utlägg medan andra svarade 
kortfattat. 
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3.3 Bearbetning 
 
Det var min handledare, Ingrid Westlund, som tipsade mig om att göra undersökningen med hjälp 
av uppsatser och med hennes hjälp har jag försökt bearbeta mitt material. Jag har även tagit hjälp 
av Ingrid Westlunds bok (1998); Skolbarn av sin tid, en studie av skolbarns upplevelse av tid, 
samt stencilen ”Analys och bearbetning av kvalitativ data” som användes vid en föreläsning med 
Ingrid Westlund (Analys och bearbetning av kvalitativ data, 2002 11 28, Handout). För att 
underlätta bearbetningen i en kvalitativ studie så är det bra om man gör kontinuerliga analyser av 
sitt material. Då är det lättare att se mönster och olika kategorier (Patel, 1994). 
 
Jag bearbetade uppsatserna i olika etapper: 
 
Steg 1 Det första jag gjorde var att läsa igenom alla svar ett antal gånger. Jag ville få en 

översikt av det material som jag hade fått in.  
 
Steg 2 För att underlätta min bearbetning, delade jag in materialet i två grupper. Svaren 

ifrån flickorna utgjorde en grupp och den andra gruppen bestod av de svar som jag 
fått av pojkarna. Just att det blev pojkar och flickor för sig, var för att jag till en 
början ville se om det fanns liknade svar inom respektive grupp.  

 
Steg 3 Jag började med att bearbeta varje fråga var för sig. Jag skrev upp ord som 

kännetecknade varje svar som jag hade fått ifrån varje elev och antecknade hur 
många gånger samma ord användes igen av andra elever. Exempel på ord kunde 
vara ”hinner inte med”, ”skynda sig” och ”göra saker snabbt”. Jag fick nu en insikt 
om vad eleverna återkommer till. 

 
Steg 3 Därefter jämförde jag de olika ord som jag hittat och försökte hitta olika mönster. 

Jag fick även gå tillbaka till elevernas egentliga utsago för att undvika att jag gjort 
en felaktig innehållsanalys.   

 
Steg 4 De olika mönster som jag hade hittat försökt jag samla under olika kategorier. Jag 

kom fram till fyra huvudkategorier och två underkategorier. Vilka kategorier som 
jag kom fram till finns i resultatet.   

 
Steg 5 För att presentera varje kategori på att rättvist sätt så sprängde jag in citat ifrån 

eleverna i den löpande texten. Dessutom är det viktigt att visa hur de olika 
kategorierna hänger ihop, vilket finns i sammanfattningen.  
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4 RESULTAT 
 
Under min bearbetning av de fem första frågorna, se bilaga 1, kom jag fram till tre 
huvudkategorier vilka ofta kom fram i elevernas tankar om stress. Dessa tre var tid, arbete, och 
känslor. Tid fick även två underkategorier. Den ena var tid i samspel med att utföra ett arbete och 
den andra var tid i samspel med förflyttning.  
 
 
 
4.1 Tiden 
Eleverna i undersökningen uttrycker tydligt att stress är förknippad med tiden. 19 av 23 elever 
har med en direkt koppling mellan stress och tid. Oftast är det brist på tid som kommer upp.  
 
Tid i samspel med arbete 
Stressen som uppkommer när tiden samspelar med att utföra ett arbete, finns både inom skolans 
värld och på fritiden. Det gemensamma som eleverna har tagit upp är att man ska hinna göra 
många saker under en begränsad tid. 12 av eleverna har tagit upp att allt måste gå fort när man är 
stressad. Sju av eleverna skriver att när de vuxna är stressade har de ofta bråttom. Det finns även 
de elever som skriver att de blir stressade över att de jobbar så fort. 
 

Jag blir stressad för jag jobbar hela tiden så fort. (f) 
 

De vuxna springer, jäktar med frukosten och kör fort till jobbet. (p) 
 
När alla ber mig att göra många saker samtidigt, då blir jag stressad. (f) 
 
När jag tänker på stress tänker jag på att göra många saker på en gång. (p) 
 
Jag blir stressad när man ska hinna lära sig glosorna jätte snabbt. (p) 

 
Tid i samspel med förflyttning 
Den andra inriktningen som man kan se, är då stress uppkommer i samspel mellan tid och 
förflyttning till en viss plats. Denna kategori hittar man oftast under fritidens tid och handlar om 
att man att man har en tid att passa. 
 

Jag slänger i mig maten och trampar som en idiot för att hinna i tid. (p) 
 
När jag ska spela fotboll och ser att klockan är så mycket som då det börjar, känner 
jag mig stressad. (p) 
 
Jag blir stressad när jag måste passa en tid och är försenad. (f) 
 
När man har försovit sig och måste skynda sig för att inte komma för sent. (f) 

 
 
4.2 Känslouttryck 
 
I svaren kan man även utläsa att det uppkommer särskilda känslor och ett visst beteende när man 
är stressad. Detta såg eleverna både hos sig själva och hos de vuxna som fanns i deras närhet. 
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Men känslorna och beteendet skiljer sig ifrån person till person. Man kan urskilja två 
underkategorier när det gäller känslouttryck. Dessa två är psykiska känslouttryck och fysiska 
känslouttryck. 
 
Psykiska känslouttryck 
Stress kan orsaka psykiska obehag. Detta uttrycker sig ofta med magont, att man känner sig illa 
till mods osv. 
 

Det känns som allt blir jobbigt och fel när jag är stressad. (f) 
 
Jag får ont i magen, det känns som en tung sten. (f) 
 
Jag känner mig illa till mods när jag är stressad. (p) 

 
Fysiska känslouttryck 
När man är stressad kan det komma fram särskilda beteenden. 
 

Jag ser det på mina föräldrar. Dom pratar inte då. Dom bryr sig bara om vad dom ska 
göra. Dom blir också irriterade och säger att de måste hinna med det och det. (f) 

 
Man märker på de vuxna att de är stressade när de pratar snabbt och det inte går så bra 
för dem. (p) 
 
De vuxna pratar fort och blir sura lätt och märker inte vad man gör. (p) 
 

 
 
4.3 Arbete och aktivitet 
 
21 elever av de tillfrågade hade en koppling mellan stress och de aktiviteter som de måste utföra, 
både inom skolan och på fritiden. Majoriteten av de exempel där stress var förknippad med arbete 
eller aktivitet, var tagna ur skolans värld. Man kan också se en indelning av aktiviteterna där 
eleverna vill prestera något och där de är utan kontroll att påverka.  
  

Jag blir stressad när jag ska hålla föredrag. (p)  
 
Jag tänker på skolan mellan lektionerna på högstadiet. (f) 
 
Jag blir stressad när jag ska läsa högt inför klassen. Jag tror att jag ska läsa fel och sen 
så skrattar alla ut mig. (f) 
 

Ovanstående utdrag är exempel på aktiviteter, där stress uppkommer och som inte är självvalda 
av eleverna. Men stress finns även under de aktiviteter som eleverna själva har valt.  

 
Till exempel när man är på LHC – match och de ligger under. (p) 
 

 17



4.4 Att stressa av 
 
Frågan om vad de brukar göra för att stressa av har jag bearbetat för sig självt. Svaren har jag 
kunnat dela in i två underkategorier. 
 
Koppla bort 
18 av 23 elever gör något helt annat för att stressa av. Vissa elever skriver om en speciell aktivitet 
som de brukar utföra när de är stressade. 6 av eleverna använder TV: n som hjälp medan andra 
skriver att de lyssnar på musik, pratar med andra eller dricker te.  
 
 Jag brukar läsa en bok eller en tidning, eller titta på TV och äta godis. (f) 
 

Lyssna på någon bra musik, Kent. Eller så skriver jag i min dagbok som jag skriver 
allt i, från stress till hat. Annars brukar jag gå ut eller ringa till min bästa kompis. Jag 
slappnar av helst till mina idoler Kent. (f) 

 
 Bara slappna av och tänka på något annat. (p) 
 
Göra något åt situationen 
Endast 5 av 23 elever försöker göra något för att förbättra den stressande situation som de 
befinner sig i.  
 
 Jag vet inte, kanske försöker jag göra ett schema. (f) 
 
 Jag brukar ringa och säga att jag är försenad istället för att stressa. (p) 
 
 Sätta mig och tänka om det verkligen är bråttom. (p) 
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4.5 Sammanfattning av resultatet 
 
Det var mycket intressant som kom fram i undersökning och jag ska försöka sammanfatta det 
kort. 
 
Eleverna i undersökningen uttrycker tydligt att stress är förknippad med tiden. Oftast är det brist 
på tid som kommer upp. Tiden samspelar också med två faktorer. Dessa faktorer var i samspel 
med arbete och i samspel med förflyttning. En majoritet av eleverna kopplade samman stress med 
en viss aktivitet de skulle utföra. Dessa speciella aktiviteter är ofta inte självvalda och finns ofta i 
skolans värld. Men det finns även stress under de aktiviteter som eleverna själva har valt. Till 
exempel när man är publik i olika sportevenemang. 
 
När man är stressad så uppkommer det vissa speciella känslor och ett visst beteende. Detta såg 
eleverna både hos sig själva och hos de vuxna som fanns i deras närhet. Men dessa känslor och 
beteendet skiljer sig ifrån person till person. För att stressa av gör många elever något helt annat 
än den situation som framkallar stressen. Vissa elever skriver om en speciell aktivitet som de 
brukar utföra när de är stressade. Endast några elever försöker göra något för att förbättra den 
stressande situation som de befinner sig i.  
 
Jag har gjort en överskådlig tabell över de kategorier som jag har kommit fram till. 
 
Tabell 1: Sammanställning av kategorierna 
 
 

Överkategori Huvudkategorier Underkategorier 

A 1: Tid i samspel 
med arbete 

 
A: Tiden 
 A 2: Tid i samspel 

med förflyttning 

 
 
 
1. Stressfaktorer 
  

B: Arbete och aktivitet 
 
 

 
 

C 1: Psykiska 
 

 
C: Känslouttryck 

C 2: Fysiska 

D 1: Koppla bort 

 

 
D: Stressa av 

D 2: Göra något åt 
situationen 
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4.6 Slutsats 
Jag kommer att presentera mina resultat i form av slutsatser. 
 

• När blir barn stressade? 
Stressen hos barn finns både inom skolans värld och under deras fritid. En faktor som 
bidrar till att barn blir stressade är tiden och den samspelar ofta med arbete eller 
förflyttning. Stress som uppkommer när tid samspelar med arbete, förekommer både i 
skolan och på fritiden. Ofta är det att man ska hinna med olika aktiviteter under en 
begränsad tid. Dessa aktiviteter kan vara städning, ridning, fotboll och att umgås med 
familjen. Stress som uppkommer när tid samspelar med förflyttning, finns oftast på 
fritiden. Man har en tid att passa. Man ska hinna till träningen, till bussen och hem till 
middagen. En annan faktor som kan framkalla stress är utförandet av speciella aktiviteter. 
Oftast finns dem i skolan och är samankopplad med prestation. Man vill skriva bra på ett 
prov, inte läsa fel vid högläsning. Stress kan även uppkomma när barnen inte har någon 
kontroll över händelser. Exempelvis rasterna när man börjar högstadiet, sitt favoritlags 
prestation.  

 
Hur känner de sig när de är stressade? 
I stressade situationer uppkommer särskilda känslor och beteende. Dessa finns hos både 
barn och vuxna men de skiljer sig ifrån person till person. Några beteenden och känslor 
kan vara att man börjar prata snabbt, man blir sur lätt och man kan känna sig illa till 
mods. Även hur de vuxna hanterar stressen påverkar barnen. Barnen dras in i föräldrarnas 
stress som de inte kan påverka.  

 
• Vad gör barnen i en situation som är stressande och hur stressar de av? 

För att stressa av gör de flesta något helt annat. Det kan vara att titta på TV, lyssna på 
musik eller läsa en bok. Få av eleverna tänker på att de kan gör något åt situationen, till 
exempel göra ett schema, ringa och säga att man är försenad eller helt enkelt sitta ned och 
fundera över om det är bråttom. 
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5. DISKUSSION 
 
5.1 Diskussion kring frågeställningar och litteratur 
I diskussionen försöker jag dra paralleller mellan de slutsatser som jag har kommit fram till i min 
empiriska studie och med det som jag har tagit upp i litteraturstudien.  
 

• När blir barn stressade? 
Varje dag drabbas vi av förändringar. Summan av positiva och negativa förändringar i 
vårt liv avgör om vi blir drabbade av stress. Ungdomar har alltid blivit utsatta för stress 
men i dagens samhälle visar det sig fortare. Detta beror på att det inte finns något socialt 
skyddsnät bakom barnen. Familjen kan vara splittrad och på grund av flytt är samhället de 
lever i främmande.  
 
I dagens skola kan eleverna oftast inte påverka så mycket. Skolan är väldigt teoretiskt 
inriktad och kunskapen kontrolleras med hjälp av prov. Nästan allt arbete ligger under 
tidspress. De barn som inte passar in i denna värld lider av ständig stress. Bristen på tid 
var ofta ett återkommande svar hos du barn jag intervjuade. Det var både i samband med 
förflyttning, de hade en tid att passa och i samband med arbete, många olika saker skulle 
görs på en gång. Tidsbrist i samband med arbete, kan man också koppla samman med 
överfyllda almanackor som Ylva Ellneby tar upp. Hans Seyler skriver om elva områden 
där man kan finna orsaker till stress. En orsak var ängslan något jag också kom i kontakt 
med i min empiriska studie. Ofta var den skolrelaterad och handlade om prestation.  
 
All stress påverkar oss inte negativt. Det måste finnas stress eftersom det är den som 
driver oss framåt och gör att vi utvecklas. Men då gäller det att vi utsätts för en utmaning 
som passar vår mognadsnivå. Tyvärr är det alltför vanligt att omgivningen och föräldrar 
har för höga och felaktiga prestationskrav. Om kraven skiljer sig för mycket ifrån barnens 
egna önskningar eller om de överstiger deras egen förmåga kan det utveckla skuldkänslor 
och värdelöshet. Enligt Östgötastudien är det väldigt vanligt att barn lider av dålig 
självkänsla på grund av rädslan över att misslyckas på ett prov.  

 
• Hur känner de sig när de är stressade? 

När vi är stressade utsätts våran kropp för slitningar. Dessa slitningar kan ge upphov till 
högt blodtryck och psykisk ohälsa. Ofta när vi är stressade så förtränger vi det och ”biter 
ihop”. Energin som bildas i din kropp får inget utlopp och kommer att påverka kroppen på 
lång sikt. Vår kropp är inte byggd för att stå emot sådana påfrestningar och tillslut blir vi 
utbrända.  
 
När vi utsätts för påfrestningar upplever de flesta av oss en känsla av oro, ångest eller 
nedstämdhet. Östgötastudien visar att just dessa känslor finns hos vart fjärde barn i 
Sverige. Hos 18 % av dessa barn var åkomman så allvarlig att de själva eller omgivningen 
led av det. Även de elever som jag kom i kontakt med uttryckte dessa känslor. Någon fick 
ont i magen, någon blev arg och någon blev lätt tjurig i stressade situationer. 

 
• Vad gör de i en situation som är stressande och hur stressar de av? 

Vår kropp kan bara stå emot ett antal påfrestningar utan att påverkas. Hur effektivt vi än 
kan anpassa oss så kan vi inte stå emot stress för alltid. För att undkomma stress så kan ett 
barn förneka problemet. Den kan också skjuta upp eller glömma bort problemet i fråga 
t.ex. läxorna eller ett besök hos skolsystern. Miller skriver att barn som utsätts för stress 
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kan bemästra den på fyra olika sätt. Två av dessa träffade jag på i min undersökning. 
Antingen tog man itu med stressfaktorn direkt eller så fann man ett sätt att koppla av för 
att dämpa den spänning som stress skapar. Eleverna i min undersökning tittade på TV, 
läste en bok eller lyssnade på musik för att slappna av. Tyvärr ser inte alla föräldrar detta 
som en viktig aktivitet. Barnen får då skuldkänslor när de sitter framför TV: n och känner 
att de måste ”sätta fart”. I de situationer som är stressande försökte några göra gör något 
åt situationen. Det kan vara att gör att schema eller helt enkelt ringa och säga att man är 
försenad.  

 
 
 
5.2 Egna reflektioner 
Att skriva detta arbete har varit roligt, stimulerande, frustrerande och jobbigt, men framför allt 
nyttigt. Jag har lärt mig mycket om uppsatsskrivning och det är synd att den här metoden inte 
utnyttjas mer på lärarutbildningen. I dagens samhälle är det viktigt att kunna söka fakta och 
framför allt att kunna granska fakta kritiskt. Detta jobbar man även mycket ute i skolorna, så 
därför tycker jag att det är extra viktigt att vi lärarstudenter får denna kunskap.  
 
Att jag valde ämnet stress är jag glad över idag. Jag jobbar på en högstadieskola och har sett hur 
stressen kan både sporra på elever och bromsa elever. Något som man måste påminna sig om 
varje dag är att lägga kraven på elevernas mognadsnivå men att det ändå blir lite utmaning. Det är 
viktigt att barnen inte får för mycket ansvarstagande på en gång. Det är viktigt att jag som lärare 
tillsammans med eleverna hjälps åt att bemästra de krav som ställs.  
 
Dt finns många olika infallsvinklar när man arbetar med ett område som stress. Mitt arbete är rätt 
brett vilket gör att jag inte har kunnat jobba mer på djupet med mina frågor. Några andra 
intressanta infallsvinklar hade varit: 
• Mår flickorna sämre i skolan p.g.a. stressen än pojkar? 
• Finns det mer stress hos högstadieelever än hos elever på mellan stadiet? 
• Fokusera mer på vad det är som gör eleverna stressade. Är det proven, en viss lärare eller 

rasterna? 
• Vad är det på fritiden som gör eleverna stressade? 
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Bilaga 1 
 
Här följer några frågor om stress. Jag vill att du svara så utförligt som du kan på dessa frågor. Det 
är även viktigt att du skriver vad just Du tänker, tycker och känner! 
 
Kryssa i: 
 
Pojke     Flicka   
 
 
 

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

 
2. Hur känner du dig när du är stressad? 
 

 
3. Hur ser du och märker att en vuxen, till exempel din lärare eller dina föräldrar, är 

stressad? 
 

 
4. När blir du stressad? Berätta om några exempel både ifrån skolan och ifrån din fritid. 
 

 
5. Varför blir du stressad? 
 

 
6. Vad brukar du göra för att stressa av? 
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