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Sammanfattning

Arbetets syfte är att tydliggöra och lyfta fram hur lärare och elever upplever skolmiljön
med utgångspunkt i begreppet stress. Jag har utgått från följande frågeställningar:

- Vad är stress?
- Hur påverkas barn och vuxna av stress?
- Hur kan man motverka stress?
- Hur upplever lärare och elever skolmiljön med utgångspunkt i begreppet stress?
- Är det någon skillnad mellan en skola som arbetar timplanslöst och en som inte

gör det?
Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där läsaren får kännedom om vad stress
är. Sedan följer resultatet av min undersökning som omfattar lärarintervjuer och
elevenkäter från två olika skolor, varav den ena skolan har undervisning utan timplan.
Detta gav mig möjlighet att jämföra om några skillnader förekommer när det gäller
stress på skolorna. Intervjuerna redovisas i sin helhet och det ger dig som läsare fyra
lärares väldigt personliga tankar om stress i skolan. Trots de personliga skillnaderna
kan man ändå se en del likheter, vilka presenteras i min avslutande diskussion
tillsammans med mina egna reflektioner. Precis som intervjuerna visar
sammanställningen av elevenkäterna att stress är mycket individuellt, men samtidigt
vad de flesta elever tycker.
Min förhoppning är att detta arbete kommer att ge dig som läsare nya tankar och
insikter om stress i skolan.
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1. Bakgrund

Stress och hälsa är två begrepp som uppmärksammats mycket i massmedia under
den senaste tiden. Rubriker som, ”Vårda, värna och vila hjärnan”, ”De får hjälp att
hantera sin stress”, ”Stressen kostar miljarder”, är inte ovanligt att vi läser när vi slår
upp tidningen på morgonen. Dessa rubriker är hämtade från Östgöta
Correspondenten.
Vårt samhälle är ett stressande samhälle, och många yrkeskategorier befinner sig,
som jag ser det i farozonen, på grund av besparingar och mindre personal, däribland
lärare.

När jag har varit på praktik har jag mött många lärare som har sagt att de har så
mycket att göra att de inte hinner med allt som de vill. De känner att de inte riktigt
räcker till för att leva upp till de krav och mål de själva och omgivningen har. Denna
stress bland vuxna kan smitta av sig på eleverna. Därför känner jag att det är viktigt att
vi som lärare funderar på detta och medvetet arbetar stressförebyggande i skolan,
både för elevernas skull och vår egen.

Men för att vi ska kunna arbeta och förbättra skolmiljön i stressförebyggande syfte är
det också en fördel om vi vet vad elever och lärare uppfattar som stressande i skolan
och vad de skulle vilja förändra. Därför har jag, efter en givande och idérik diskussion
med min handledare, valt att inrikta mig på hur lärare och elever uppfattar skolmiljön
med stress som utgångspunkt.

2. Syfte och problemformulering

Syftet med det här arbetet är att tydliggöra och lyfta fram hur lärare och elever
uppfattar skolmiljön med utgångspunkt i begreppet stress, för att i framtiden kunna
förändra/förbättra skolan som arbetsplats. Jag hoppas att det här arbetet ska fungera
som en tankeställare för de personer som läser det.

Detta syfte vill jag bearbeta i följande problemformuleringar:

• Vad är stress?
• Hur påverkas barn och vuxna av stress?
• Hur kan man motverka stress?
• Hur upplever lärare och elever skolmiljön med utgångspunkt i begreppet stress?
• Är det någon skillnad mellan en skola som arbetar timplanslöst och en som inte

gör det?
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3. Litteraturgenomgång – Vad är stress?

3.1 Definition av begreppet stress

”Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. Inom medicinen och psykologin
har det används för att beskriva de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem
som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar.”
(Nationalencyklopedin 2000)

”Stress är alltså en reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska och emotionella eller
intellektuella krav och påfrestningar.” (Ellneby 1999)

3.2 Historia och nutid

Stress är någonting som har funnits i alla tider, inte bara hos människor utan också
hos djuren. Redan de första människorna hade fullt utvecklade stressreaktioner.

Hade de inte haft det hade du och jag inte funnits idag!

Stressreaktionerna gjorde våra förfäder beredda för kamp eller flykt, det vill säga
muskelarbete. De individer som saknade förmågan att reagera med stress slogs ut. De
som hade förmågan överlevde och förde sina gener vidare till oss nutidsmänniskor,
som också har arvsanlag för att reagera med stress.

För våra förfäder var stressen ändamålsenlig eftersom den förberedde dem för fysisk
aktivitet.
De krav som livet i dagens samhälle ställer, framkallar i människokroppen samma
stressreaktioner som fick våra förfäder att överleva vid kamp eller flykt, men idag
reagerar vi människor på saker som oftast inte går att lösa med muskelkraft. Vi kan till
exempel känna oss stressade när vi sitter i en bilkö eller utför ett enformigt arbete. I
sådana situationer har stressreaktionerna inte längre samma rimliga ändamål.
(Lennart Levi 1985)

Stress är relativt nytt som begrepp. Det infördes i biologiskt vetenskapliga
sammanhang i mitten av 1900-talet av den kanadensiske forskaren Hans Selye, som
brukar kallas för stressforskningens fader. Han var framför allt intresserad av hur
binjurebarkens hormoner påverkar kroppens försvar vid stressreaktioner.

Han betonade också att påfrestningar som stark hetta, köld, syrebrist eller blodförlust
följer ett stereotypt mönster i tre faser, nämligen alarm, motstånd och utmattning.
Han visade till exempel att djur reagerade med ett alarmtillstånd vid svåra
påfrestningar. För att bygga upp motståndskraft mot den fara som nalkas mobiliserar
kroppen olika fysiologiska resurser för att anfalla eller fly. Är försvaret tillräckligt
effektivt övervinns stressen. Men om motståndskraften är dålig och
anpassningsförmågan inte räcker till kan utmattning och till och med död bli följden.
Denna modell har kritiserats för att olika påfrestningar förutsetts utlösa samma
reaktioner hos olika individer. (Frankenhauser & Ödman, 1992)
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Selye beskrev kroppens reaktion vid en påfrestning på följande sätt:

”Först sker en snabb mobilisering av energireserven och signaler skickas
från den gamla hjärnan till nervsystemet. Ett storlarm löser ut och
adrenalin pumpas in i blodet, pulsen ökar och andningen blir snabbare.
Magen och inälvorna upphör med matsmältningsarbetet och blodtrycket
stiger dramatiskt. Våra sinnen skärps för att registrera varje syn- och
ljudintryck. Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol
aktiveras för att ytterligare öka på energireserven.”
(Ellneby, 1999, s.31)

Redan tidigare hade fysiologiprofessorn Walter B. Cannon vid Harvarduniversitetet
studerat vad som händer i kroppen när man känner smärta, hunger och rädsla. Han
intresserade sig främst för det sympatiska nervsystemet, vilket är en del av det
autonoma nervsystemet vars nerver utan viljestyrd kontroll reglerar olika funktioner i
kroppen. Det sympatiska nervsystemet samverkar med binjurebarken, vilken
producerar hormonerna adrenalin och noradrenalin. Cannon iakttog bland annat att
katters adrenalinavsöndring steg när de utsattes för skällande hundar, vilket gjorde att
katternas beredskap för kamp eller flykt ökade.
(Frankenhauser & Ödman, 1992)

Man kan säga att Selye och Cannon var pionjärer på området stress.

”Dagens moderna stressforskare beskriver stress som en dynamisk process, där
individens förmåga ställs mot omgivningens krav. Olika individer reagerar olika på
samma påfrestning beroende på hur han eller hon tolkar dess psykologiska innebörd
och en och samma individ reagerar olika i skilda psykologiska och sociala situationer.”
(Nationalencyklopedin 2000)

Gårdagens forskares kunskaper byggde på laboratorieexperiment där försökspersoner
fick genomgå olika stresstest, under vilka psykologiska och fysiologiska reaktioner
mättes.
I dag har man med modern registreringsteknik kunnat mäta fysiologiska reaktioner
som blodtryck, hjärnfunktioner och muskelspänning med mera, medan människor
utfört sina vanliga sysslor.

Rolf Ekman, professor i neurokemi, introducerade i samband med läkarstämman i
Göteborg 1998 begreppet hjärnstress. Begreppet beskriver den kemiska obalans som
kan uppstå i hjärnans cellsystem. Enligt Ekman kan detta leda till kroniska förändringar
som påverkar vårt sätt att fungera, vår personlighet och även ge grund för fysiska
sjukdomar.

Ekman förutspår att stress kan bli det största hotet mot hälsan på 2000-talet. Men han
säger också att det aldrig är för sent att lära sig hantera stress, eftersom hjärnan är så
unik att den kan reparera de skador som uppstått. Han ser stress som ett
samhällsproblem, inte ett individuellt problem och tycker det är dags att göra
mänskligheten lite mänskligare och skapelsen lite skapligare.

Ekman säger att det finns två typer av stress. Dels den snabba stressen som kommer i
akuta situationer som att till exempel springa till bussen eller när något dramatiskt
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händer, dels den långvariga stress som finns med under en längre tid på grund av till
exempel sorg och hög arbetsbelastning.
Han säger vidare att kroppen reagerar mycket starkt i en stressituation. Han liknar det
med att ”trycka gaspedalen i botten och samtidigt dra åt handbromsen”.
(Tidskriften Förskolan Nr 5, 2000)

3.3 Orsaker till stress

Varje dag kommer vi i kontakt med olika påfrestningar eller stressfaktorer som kan ge
upphov till stress. Dessa stressfaktorer brukar kallas för stressorer. Även om vi skulle
vilja kan vi inte skydda oss från all stress. Vi möter ständigt nya utmaningar i vår
vardagliga miljö. Stressorer kan vara allt ifrån att hinna till tandläkaren eller att läsa till
ett prov, beroende på hur man som person upplever de olika situationerna. Händelsen
behöver inte ens vara verklig. Till och med våra känslor kan ge upphov till stress. Att
man utsätts för alltför många stressorer samtidigt, kan i längden leda till fysisk sjukdom
och psykisk utmattning.

Ylva Ellneby menar att de påfrestningar som alltid finns i relationer med barn, föräldrar
och skola är starka stressorer, men samtidigt en del av livet. Hon säger att de
yrkesgrupper som arbetar med människor, däribland lärare, utsätts mer än andra för
långvarig stress.

Orsakerna till att vi känner oss stressade kan alltså vara många och väldigt
individuella. (se 3.1) Alla människor upplever saker och ting olika och reagerar på olika
sätt.
Eftersom jag i mitt arbete också valt att inrikta mig på hur barn upplever stress och hur
de påverkas följer här nedan ett antal punkter på tänkbara orsaker till att barn kan
känna stress.

Ø Många relationer.

Ø Delat utrymme och delade vuxenkontakter.

Ø Understimulering.

Ø Överfylld almanacka.

Ø Skilsmässa.

Ø Arbetslöshet.

Ø Hög ljudnivå.

Ø Buller.

Ø Barn som inte kan lita på sina sinnen.

Ø Att höra för bra.
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Ø Att inte bli förstådd eller att inte förstå.

Ø Barn som mognar sent.

Ø Överkrav vid idrottsaktiviteter.

Ø Trafiken.

Ø Skolan.

Ø Puberteten.

Stress kan ta sig många uttryck och vara svår att identifiera. Men följande beteenden
kan stämma in på ett stressat barn.
Ylva Ellneby poängterar att dessa tecken var för sig inte behöver betyda att barnet
känner sig stressat. Men om man samtidigt iakttar flera av dem bör man tolka det så
att barnet kan behöva hjälp.

Ø Allmän retlighet som kan uttryckas i aggressivitet eller håglöst beteende.

Ø Impulsivitet.

Ø Oförmåga till koncentration, rastlöshet.

Ø Nedstämdhet, eller förlorad livsglädje.

Ø Trötthet.

Ø Nervösa ryckningar.

Ø Nervöst skrattande.

Ø Stamning.

Ø Tandgnissling.

Ø Sömnlöshet.

Ø Hyperaktivitet.

Ø Ideliga toalettbesök.

Ø Dålig aptit eller tröstätande.

Ø Mardrömmar.

Ø Benägenhet att råka ut för olyckshändelser.
(Ellneby, 1999)
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3.4 Vad händer i kroppen?

Kroppens svar på en utmaning eller fara går allmänt under beteckningen ”kamp- eller
flyktreaktionen” och består av en komplicerad följd av fysiska och biokemiska
förändringar där det ingår ett samspel mellan hjärnan, nervsystemet och en rad olika
hormoner.

Man kan förklara skeendet så här:

”De olika krav som omgivningen ställer på en människa bearbetas i hjärnbarken, som
sänder signaler till hjärndelen hypothalamus, ett centrum från vilket många viktiga
funktioner regleras, t.ex. kroppstemperatur, vattenbalans, samt födointaget.
Från hypotahlamus går budskapet vidare till binjurarna längs två olika vägar. Den ena
vägen leder till binjurebarken och den andra till binjuremärgen. De båda vägarna kan
beskrivas så här:

1. Hypothalamus avger ett frisättningshormon som stimulerar hypofysen, som är
en körtel på hjärnans undersida. Hypofysen styr flera hormonproducerande
körtlar. Ett av dess hormon stimulerar binjurebarken att avge stresshormonet
kortisol, som förs ut i kroppen med blodet och påverkar högre hjärncentra och
kroppens vävnader.

2. Signaler går via sympatiska nervsystemet till binjuremärgen som avger
stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, Dessa ämnen förs med blodet till
olika organ i kroppen och påverkar dem.”

(Frankenhauser & Ödman, 1992, s. 26)

Som en reaktion på stresshormoner som adrenalin ökar blodtrycket, hjärtfrekvensen,
syreintaget och blodtillströmningen till musklerna och bidrar allesammans till den
styrka och energi som krävs för att vi ska kunna göra vårt yttersta.
Andra delar av kroppen påverkas också av stressreaktionen. Matsmältningssystemet
slutar att arbeta vilket kan leda till magsår, huden svettas och musklerna spänns som
en förberedelse för handling. Du känner igen stressymtom till exempel genom att du
får magbesvär, huvudvärk, hjärtat bultar och att musklerna är spända. ( Kirsta, 1988)

Kroppens reaktion på aktivering i punktform:

Hypofysen: Insöndrar hormonet ACTH som påverkar binjurarna.

Lungorna:  Andningen blir snabbare och ytligare.

Binjurarna: Producerar hormonet kortisol som påverkar levern.

Levern: Kortisol förvandlar glykogen som lagrats i levern till blodsocker för att ge
snabb energi.

Huden: Svettningen ökar.
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Blåsa och ändtarm: Musklerna slappnar av.

Hjärta och blodkärl: Stresshormoner som adrenalin och noradrenalin insöndras direkt
i blodet för att sända en våg av energi genom kroppen. Hjärtfrekvensen ökar,
blodkärlen vidgas och blodtrycket höjs.

Matsmältningsapparaten: Matsmältningsprocessen avstannar när blodet leds bort
från huden och magen.

Musklerna: Spänningen ökar.
(Kirsta, 1988)

3.5 Den nödvändiga men farliga följeslagaren

Vi kan inte leva utan stress. Stress hör helt enkelt ihop med själva livet och ingår i
nästan alla viktiga händelser och förändringar. Vi kan inte förinta stressen och den
påverkar oss fysiskt och psykiskt vare sig vi upplever en situation som stimulerande
eller obehaglig. Stress behöver alltså inte bara vara skadlig. Direkt skadlig blir stressen
först när vi inte kan anpassa oss till den. Det är därför viktigt att lära sig att hantera den
stress som vi inte mår bra av.

Stress brukar delas in i positiv stress och negativ stress.

Stress i lagom dos upplevs av många som stimulerande och som något positivt och
utmanande. Den får oss att prestera mer, vi blir gladare och mår bättre. Vi behöver
ställas inför svåra saker, få utmaningar, för att växa och utvecklas som människor.
Detta händer när det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att klara
av dem. (Statshälsan 1988)
Om vi har inflytande och kontroll över en arbetssituation upplever vi till exempel ofta
höga arbetskrav som stimulerande, något som ökar arbetsglädjen. Emotionellt stöd
från andra skyddar oss också från den negativa stressen. (Ellneby 1999)

När omgivningens krav inte stämmer överens med vår förmåga blir stressen negativ.
Kraven kan vara för stora eller för små när det gäller till exempel arbetsmängd och
kunskap. Kanske kan du inte heller påverka hur och i vilken takt ett arbete ska utföras.
(Statshälsan, 1988) Sådana saker upplevs ofta som frustrerande och vi känner oss
stressade.

En annan negativ sida med stress, enligt Professor Rolf Ekman, är att vuxnas stress
smittar av sig på barnen, vilka inte alltid kan hantera den. Den oro och press många
lever under i dag, med till exempel arbetslöshet eller späckade scheman och så
vidare, är barnen mer oskyddade mot än vuxna. (Förskolan Nr 5, 2000)
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3.6 Att hantera stress

Stress, både positiv och negativ, är en del av livet. Men för att vi ska må bra måste
den kompenseras med stunder av lugn utan stress. Vi behöver en balans mellan
anspänning och avspänning. Alla hanterar stress olika beroende på erfarenheter och
genetiska förutsättningar.

Genom att äta rätt och motionera bygger man upp en hälsa som gör att vi får en större
motståndskraft mot stress. Men ofta räcker inte det. Genom att medvetet träna sig på
att slappna av, minskar man sin benägenhet för att bli stressad.

Det finns många olika metoder för avspänning. Några av dem är:

q Avslappning
q Massage
q Andningsövningar
q Qi gong
q Tai shi
q Yoga
q Meditation

3.6.1 I skolan

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola…
… har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt har
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.” (Lpo 94)

Stress finns överallt, även i skolan. Är vi vuxna stressade blir också barnen stressade
eftersom stress smittar. Därför är det viktigt att prata med barnen utan att belasta dem.
Barn märker mer än vad vi tror och deras fantasi kan lätt förstora problemen.
När det gäller barn är det allra viktigaste att ge dem en självkänsla och en god social
förmåga. Det är egenskaper som hjälper oss att hantera vår stress och att möta
situationer där stress kan uppstå. Känslan av att kunna påverka världen ger en högre
stresstolerans.
Det är viktigt att lösa konflikter och problem, att skapa strategier för hur man möter
stress. Nära och tillitsfulla relationer är viktigt, men för många kan vara stressande för
en del barn.
Barn klarar inte av allt för mycket självbestämmande. En av de viktigaste uppgifterna
som vuxen är att kärleksfullt visa var gränserna går. För mycket frihet kan också vara
en stressfaktor. Att dagligen bli sedd och bekräftad stärker det egna jaget.
(Förskolan nr 5, 2000)

När barnen börjar skolan kan de flesta av dem sätta ord på sina upplevelser. Då är det
möjligt att göra dem medvetna om stress.
Det kan ske genom samtal om vad stress är och hur den kan upplevas. Därefter kan
man låta barnen lära känna en byggmodell bestående av fyra byggstenar.
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Första byggstenen:

Ge barnen i uppgift att konstruera en våg i papper eller rita en våg. I den ena
vågskålen placerar de sådant som de tror kan ge upphov till stress. I den andra sådant
de tror motverkar stress och som gör att de mår bra. Samtala sedan med barnen om
vikten av att ha balans i tillvaron. Om vågskålarna väger ojämnt måste de antingen
minska på stressfaktorerna eller öka på med sådant som känns bra för dem och som
är stresslösande.

Andra byggstenen:

Hjälp barnen att känna igen sina egna stressreaktioner genom nya samtal. Får de ont i
magen, ont i huvudet, eller känner de sig ledsna, irriterade och blir arga, upplever de
oro eller ångest?

Tredje byggstenen:

Lär barnen att bli uppmärksamma på olika stressituationer, hur känner de sig när det
är bråttom och ont om tid, när kraven är för stora, när föräldrarna grälar eller när de
ska ha prov i skolan?

Fjärde byggstenen:

Gör barnen uppmärksamma på att det finns olika strategier för att bemästra stress. Lär
dem samtala om hur de upplever stress och lägg in pauser. Lär dem att ge en kamrat
massage. Lär dem att det är viktigt att leka och ha roligt, att de ska lägga sig i tid före
ett prov och att de ska förbereda sig väl. Låt barnen fundera över hur många aktiviteter
de har utanför skolan och tala om hur viktigt det är att våga säga nej när det blir för
mycket.
(Ellneby, 1999, s. 163)

Förutom att använda sig av ovanstående modell kan man givetvis genomföra andra
stressförebyggande aktiviteter tillsammans med eleverna, som till exempel
avslappning till musik, massage och så vidare. På det sättet ger man dem redskap
som de själva kan ta till när de känner sig stressade. I Ylva Ellnebys bok ”Om barn och
stress och vad vi kan göra åt det” finns fler stressförebyggande övningar beskrivna.
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4. Genomförande

4.1 Uppläggning och metoder

För att ta reda på fakta om stress har jag valt att läsa litteratur i ämnet. Förutom
litteratur har jag läst tidskrifter och artiklar.

För att få veta hur lärare och elever upplever skolmiljön med utgångspunkt i begreppet
stress har jag gjort djupintervjuer med tre lärare på en skola i Linköpings kommun,
samt delat ut elevenkäter i deras klasser, år 4, 5 och 6. Sammanlagt 66 elever. Vilka
lärare det blev berodde på vilka som hade tid och lust att ställa upp.
Jag valde att dela ut enkäter till eleverna för att få en helhetsbild av hur de flesta elever
uppfattar skolmiljön.
Lärarintervjuerna spelades in på band så att jag senare skulle kunna skriva ut dem och
använda mig av de intervjuades ordval. Därför är inte alltid texten grammatisk korrekt.
Jag valde dock att presentera resultatet på det viset för att få intervjuerna mer
personliga och intressanta.

För att kunna göra en jämförelse med en skola som arbetar timplanslöst har jag
kontaktat en skola i Västerviks kommun där man arbetar så. Elevenkäten delades där
ut till 29 elever i år 4 och klassens lärare svarade skriftligt på intervjufrågorna.
Att jag valde just den här skolan beror på att jag känner en lärare som arbetar där.
Hon hjälpte mig med att ta kontakt med berörd lärare och skickade sedan
svarsmaterialet hem till mig.

4.2 Förberedelser

De lärare som jag intervjuade fick intervjufrågorna om möjligt några dagar innan
intervjun ägde rum för att kunna förbereda sig på frågorna. Gick inte detta fick de
några minuter innan intervjun att läsa igenom frågorna och tänka igenom vad de tyckte
och hur de ville svara.

För att se om det var något som behövde ändras eller läggas till testade jag
elevenkäten på fyra elever innan jag delade ut den i testklasserna. Tack vare detta test
framkom saker som var lite otydliga för eleverna och som jag då kunde förtydliga.
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5. Resultat

5.1 Lärarintervjuer

Lärare A är 55 år och mellanstadielärare i grunden. Just nu är hon klassföreståndare i
år 5. Hon jobbar på en låg- och mellanstadieskola i Linköpings kommun.

Lärare B är från början mellanstadielärare. Hon är snart 44 år och jobbar nu i år 6.
Skolan hon arbetar på är en låg- och mellanstadieskola i Linköpings kommun.

Lärare C är 31 år och arbetar i år 4 på en låg- och mellanstadieskola i Linköpings
kommun. Hon är utbildad Sv/So-lärare år 4-9 och är nu inne på sitt sjätte arbetsår.

Lärare D arbetar på en skola i Västerviks kommun där man arbetar timplanslöst. Hon
är 1-7 lärare med inriktning Ma/No och har jobbat i 8 år.
Lärare D har svarat skriftligt på intervjufrågorna, där av de korta och inte särskilt
uttömmande svaren.

1. Hur upplever du din arbetsmiljö med stress/icke stress som utgångspunkt?

Lärare A:

Just nu så tycker jag att jag ur stressynpunkt har ett bra jobb. Jag trivs väldigt bra med
klassen som endast består av 21 elever och som dessutom är väldigt jämna. Jag har i
elva år i rad haft barngrupper på trettitvå elever och det är en enorm skillnad. Så jag
tycker att det har hänt mycket positivt för min del. Antalet elever i klassen betyder
mycket.

Det som kan vara stressande är att vi har en byggarbetsplats i korridoren. Men det kan
vi inte göra någonting åt och det är ju positivt att få nya lokaler, så det är bara att leva
med det och anpassa sig. Det är ju övergående också.

Lärare B:

Det som är stress, men också en positiv stress är lektionerna. De är en
stressupplevelse i sig eftersom det alltid dyker upp oförutsedda situationer. Jag ser ju
det som något positivt och stimulerande och självklart, är man förberedd till viss del så
är man också mer beredd och kan ta den stressen som kan uppstå i olika situationer.

Det som kan vara stressande är elever som faller ur ramarna, som har ett oväntat
beteende, därför att man snabbt måste komma på hur man ska hantera situationen.
Men med erfarenhet går det ju lättare.

Det som för mig kan vara stressande är också när man tar på sig för mycket uppgifter
utöver själva lärarjobbet och lektioner, som jag som också är dataansvarig på skolan.
Folk kommer och avbryter och frågar och det är ju sådant man inte kan kontrollera.
Men sen kan det ju vara stimulerande att ha många bollar i luften om man känner att
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det här kan jag ta ansvar för och kontrollera. Men just sådana saker som datorer som
är så oberäkneliga upplever jag som mycket stressande, när man inte alls har tid att
hjälpa till och så känner man att man ändå måste. Då blir det en liten konflikt inom mig.

Lärare C:

Själva arbetsmiljön vet jag inte ….., men yrket är stressande i sig på det sättet att man
aldrig blir färdig. När man har gjort en sak klart så har man ändå påbörjat något annat,
ett annat ämne eller så. Jag funderade lite på det i morse och kom på att man har en
treårsperiod, år 4, 5 och 6, och när sexan är färdig då är man klar. Innan dess så
lägger man ner tid och …man blir aldrig klar så det är stressande bara det.

Den enda gång man riktigt kan koppla av är sommarlovet. För på jullovet hinner man
precis koppla av och så är det dags igen. Det tar lite tid att koppla bort skolan och man
gör nog aldrig det helt. Så det kan vara stressande. Men oftast upplever inte jag att det
är det.
 Ibland så kan det vara så att man känner att ”Å nej jag har inte hunnit”, men oftast
kommer det naturligt. Livet och läraryrket är sådant och jag har nog lagt in det i ett
fack, att det är så. Så jag är förberedd på att det är mycket förberedelser.

Sen så tror jag att jag lägger ner mycket jobb på för- och efterarbete. I skolan är det
eleverna som ska jobba och då jobbar inte jag så mycket. Då kopplar jag nog av lite.
Men hemma ger jag järnet. I skolan är jag mer handledare. Det är mest planering som
jag gör hemma. Rättning och sådant brukar jag fixa i skolan.

Hur man upplever arbetsmiljön beror nog på hur man jobbar.

Lärare D:

Nej, det är inte särskilt stressande.

2. Är det något i miljön, t.ex. färger m.m. som du tycker är stressande?

Lärare A:

Förutom byggarbetsplatsen som är just nu, så är temperaturen svår att få bra på
vintern. Det är oftast kallt när vi kommer på morgonen för det har varit avstängt på
helgen. Men har man tjocka sockor och skor så klarar man det, för egen del i alla fall.
Det är inga speciella färger som jag har reagerat på.
Sen kan det ju också vara stressande när overheaden och andra apparater inte
fungerar.

Lärare B:

Nej, kan det jag inte säga. Men däremot påverkas jag ju positivt av att det finns mycket
växter i klassrummet och att det är färger som tilltalar mig. Jag skulle inte trivas att
vistas i väldigt sterila och opersonliga miljöer. Jag strävar efter att göra det lite mer
hemlikt, och det kan man ju göra i mellanstadielärarrollen.
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Lärare C:

Klass rummen har ju aldrig bra fläktsystem. På sommaren är det varmt och på vintern
är det kallt, eller så är det bra. Jag har ju inte varit med om någon vinter på den här
skolan, men vissa klassrum är sådana att temperaturen ändras hela tiden och då är
det svårt att veta hur man ska klä sig. Det blir ingen bra arbetsro då, varken för barnen
eller mig.
Färger har jag inte tänkt något särskilt på.

Det har inte med miljön att göra, men antalet elever i klassen påverkar också. Är jag
ensam i en klass vill jag helst inte ha mer än 25 elever. Nu har jag tjugofyra stycken
och kommer att få en till. Mer vill jag inte ha. Man måste ju hinna med att se alla och
det gör man inte om det är fler elever i klassen.

Lärare D:

Jag tycker att färgerna i klassrummet är stressande.

3. I vilka situationer känner du dig som mest stressad?

Lärare A:

I och med att jag har jobbat länge som lärare har jag känt att det här arbetet har
förändrats. Den stora förändringen är att det idag är många grupper och konferenser
som man ska vara med i. Förr hade jag min undervisning, sen kunde jag rätta saker
som eleverna gjort och få det klart. Idag får man rätta lite i taget och det här med att
aldrig få göra någonting till punkt känns inte speciellt tillfredställande. Men det här är ju
en läggningsfråga också.
Givetvis är konferenserna viktiga också, men det tar tid att frakta sig och man blir
splittrad på något vis.

Lärare B:

Stress är något väldigt positivt för mig som gör att man kan prestera mer, vara mer
närvarande och koncentrerad och det är man ju till exempel under utvecklingssamtal.
Det gör att det blir påfrestande och man spänner sig för man vill vara så alert som
möjligt.

Det som jag tycker kan vara väldigt stressande är konfliktsituationer. Då känner jag
verkligen att hela jag blir uppjagad och påverkad både psykiskt och fysiskt. Även om
man försöker att inte visa något utåt så känner jag själv att pulsen ökar och att snabba
beslut måste tas. Och det här med snabba lösningar tror jag är speciellt med jobb som
har med barn och ungdomar att göra.

Lärare C:

Jag blir lite stressad de gångerna jag inte hinner rätta matteböckerna. Oftast rättar
eleverna själva, men jag vill ju också se vad de har gjort. I och för sig får jag se hur det
går på prov och så, men det är en sådan där sak jag skulle vilja hinna med.



18

Det är så mycket man har att rätta, så jag har prioriterat bort matteböckerna. Men som
lärare känner jag att jag vill ha koll på allt.

Lärare D:

När man har utvecklingssamtal kan man känna sig stressad. Det är stressande med
flera projekt igång samtidigt.

4. Alla har vi olika sätt att slappna av. Hur gör du i skolan? Hemma?

Lärare A:

Det gäller ju att se till att man tar sin paus. Att man går ut och går på rasten eller att
man sätter sig i personalrummet och pratar med någon. Säger att man är stressad och
varför man är det.
När jag är hemma springer jag. Ju mer stressad jag är, desto längre springer jag nog!
Det klarnar i huvudet på något sätt. När man har sprungit klart kanske inte det
problemet man sett tidigare är något problem längre, och så sover man bra. Kan man
inte sova så blir det problem. Det här jobbet tycker jag kräver att man är utvilad och på
gott humör.

Lärare B:

I skolan brukar jag sätta mig ner i lärarrummet och kanske ta en kopp kaffe, eller gå på
toaletten om man vill vara ifred. Och det kan jag sakna att det inte finns någonstans i
skolan där man kan vara ifred. Något litet rum där det kunde finnas en dagbädd och
där man kunde samla tankarna och gå undan en stund. Detta rum kunde också
användas som ett samtalsrum där man kunde ha utvecklingssamtal och samtal med
kolleger, då man inte vill att andra ska höra. Det borde finnas.

När jag är hemma stressar jag av genom att ge mig ut och springa. Det är ett jättebra
sätt att förlösa spänningar. Tyvärr har jag inte gjort det så mycket sista tiden. Jag
tycker även det är bra att lyssna på avslappningsband av Unestål. Det har jag gjort
under många år och det tycker jag är jättebra. Både för att koppla av och träna mental
träning.

Lärare C:

När jag känner att det blir för mycket, för övermäktigt, så öppnar jag inte ens väskan
när jag kommer hem. Jag låter det vara. Eller så kan jag lämna kvar saker i skolan
med flit, för då kan jag inte göra något när jag kommer hem. Så när jag blir för trött så
bestämmer jag mig för det och har jag inte hunnit rätta något till exempel så berättar
jag det för eleverna. Jag berättar allt för dem för annars tror jag inte att de får någon
förståelse för mig och varför det är si eller så.

Sen varje dag när jag kommer hem, brukar jag alltid se de här serierna med inlagda
skratt. För då behöver jag inte tänka! Någon annan har till och med bestämt när jag
ska skratta. Då kan jag koppla bort skolan en stund.
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Lärare D:

I skolan känner jag mig sällan stressad. Hemma kan jag koppla av med ett bad och
vin.

5. Har du upplevt att stress kan vara positivt?

Lärare A:

Det är när man stressar med sådant man själv tycker om. När man själv satt upp
ramarna för det man ska göra. När man gör något av glädje kan man ha många saker
på gång, och man får mycket gjort.

Lärare B:

Ja, jag tycker att stress kan vara positivt. Det gör att man presterar mer som jag sa
tidigare.

Lärare C:

Jo, det har jag. Vi har olika projekt som vi jobbar med, och då är det bra att ha en viss
tid. Det är bra att säga, både till sig själv och barnen, att till den dagen ska det vara
klart. Och då blir det ju extra mycket jobb under den sista tiden för att det ska bli klart,
men å andra sidan har man också fått känna att det blivit klart.
Man får då en känsla av att i alla fall en sak har blivit klar.

Lärare D:

Ja, för då får man mycket gjort.

6. Arbetar du stressförebyggande i din klass?
( till exempel avslappning, massage, tänker på tidsaspekten med mera)

Lärare A:

Med den här klassen har jag varken haft avslappning eller massage. Däremot tänker
jag på att eleverna ska få göra bensträckare och ibland sjunger vi någon rörelsesång.
I och med att det idag för eleverna handlar mycket om att producera saker blir det
mycket individuellt. Det är inte så att alla ska göra samma sak. Eleverna arbetar utefter
sin förmåga och i sin egen takt. På det sättet har det blivit bättre för eleverna.

Lärare B:

Förra året prövade jag ett avslappningsband i klassen. Eleverna fick blunda och lägga
sig lite hur som helst i klassrummet och lyssna. Det var avslappning och lite mental
träning och det tyckte eleverna var väldigt kul. Först trodde jag att eleverna skulle
tycka det var larvigt och fnissa hysteriskt, men icke, de tog det på fullaste allvar och
det gjorde ju i och för sig jag också så det kanske smittade av sig. Så det bandet kan
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jag tänka mig att ta upp igen, för nu är vi inne i en arbetsperiod då vi försöker ha det
väldigt lugn och skönt i klassrummet.

På min gamla skola prövade jag lite massage. Det var jag och en kollega som visade
eleverna väldigt enkelt hur man kunde göra. Så det var en del elever som tyckte det
var kul och gjorde det på varandra ibland, men det var inte så att vi hade det
genomgående. Men varför skulle man inte kunna ha det egentligen.

Lärare C:

Inte med massage och så, men nu har jag börjat spela klassisk musik.
Jag kommer till skolan innan eleverna på morgonen och då brukar jag sätta på någon
lugn musik, så att eleverna när de kommer kan smyga in i klassrummet och läsa och
rita eller arbeta med något annat som de inte har hunnit klart med. De behöver inte
vara ute och vänta på att skolan ska börja. Men jag har sagt det att i klassrummet är
det tystnad och jobb som gäller och vill man prata och leka får man gå ut. Det här är
ett sätt att varva ner när man kommer till skolan.

Jag berättar också hela tiden för elever vad vi ska göra, förbereder dem på vad som
ska hända. Varje måndag går vi igenom vad vi ska göra under veckan och ska vi hålla
på med något längre temaområde talar jag om hur länge vi ska hålla på med det.

När jag planerar brukar jag tänka efter hur mycket de allra flesta borde klara av att
göra under en viss tid och sedan lägger jag på några dagar så att de som är lite
långsammare också ska hinna med.

Lärare D:

Eleverna ges möjlighet att planera sin egen tid.

7. I vilka skolsituationer tror du att eleverna kan känna stress?

Lärare A:

Det är ju när det inte finns tillräckligt med tid att förflytta sig mellan olika platser. T.ex.
när det är gymnastik. Först är det rast, sen ska de hinna byta om, efter ska de duscha.
Matsalen är nog också en plats där eleverna kan känna stress. Därför lottar vi
platserna och jag sitter med dem och äter. Vi har också en regel som säger att man
ska sitta kvar vid bordet en kvart innan man får gå, om det inte är något speciellt.

Lärare B:

Jag tror att eleverna kan känna stress i alla situationer, inte alla men vissa. Det kan ju
vara allt från att svara på en fråga vare sig man har räckt upp handen eller inte räckt
upp handen till att över huvud taget exponera sig inför andra. Kamratbiten kan också
vara stressande, på raster och så, för att de inte riktigt vet om de kommer att ha någon
att vara med och så vidare.
Sen är det ju också när det är test och prov och så. Men den stressen tror jag nästan
att eleverna klarar av bättre eftersom de vet varför det är så och att de till viss del kan
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påverka situationen genom att förbereda sig. Men det här andra runt omkring som
beror på kompisar och så, tror jag är mycket svårare.
Självklart tror jag också att man som lärare, om man inte tänker sig för, kan stressa
upp elever genom att utsätta dem för en extrem situation som de inte är förberedda
på.

Lärare C:

Det jag märker i min klass är att det ofta uppstår problem när de ska leka på rasten.
De har svårt att leka ihop och det måste kännas jobbigt för dem att gå ut på rast och
inte veta hur det ska bli. Vi har vid flera tillfällen diskuterat regler och hur vi ska lösa de
problem som uppstår.

När vi började i höstas tog det ett tag innan eleverna vande sig vid mig och vid
arbetssättet på mellanstadiet. Man jobbar ju trots allt lite olika på låg- och
mellanstadiet. Eleverna frågade ofta: - Vad händer om jag gör fel? - Kommer du att
sudda ut om jag skriver fult? och så vidare. På lågstadiet handlar det nog mer om att
lära sig skriva fint och så men jag tycker inte att det är så viktigt. Jo, i skrivstilsboken
ska det ju vara fint, men annars bryr jag mig inte så mycket om ifall en elev har skrivit
ett fult k i sin anteckningsbok eller så. Jag skriver inte alltid så snyggt jag heller.

När vi jobbar med olika arbetsområden som ska vara klara efter en viss tid brukar
eleverna inte ha några problem att hinna färdigt. De fixar det, eftersom de vet exakt
hur lång tid de har på sig. Ibland händer det att några elever vill jobba över på rasten
för att hinna klart, men de fixar det! Särskilt när det gäller drama så vill många träna på
rasten för de tycker att det är så kul.

Lärare D:

I en provsituation och på raster.

8. Om du fick förändra skolmiljön på något sätt i stressförebyggande syfte, vad
skulle du då förändra?

Lärare A:

För egen del skulle jag vilja att det skulle vara max 20-25 elever i varje klass. Jag
skulle också gärna vilja ha ett grupprum, där man kan jobba i grupper. Det saknar vi
totalt nu.
Jag kan också tänka mig att vara två vuxna i klassen för barnens del.

Lärare B:

Jag tror mycket på den skolan som de har i Nya Zeeland. Där de förändrar lärosalen
och försöker inrikta den mot mer individuellt sätt att inhämta kunskaper och lära sig på,
de här sju intelligenserna. Att man har en soffa där man kan sjunka ner och läsa och
att det finns enskilda platser med skärmar där man kan få vara mer ifred. Och att man
faktiskt kan ta på sig hörlurar för att visa att man inte vill prata och bli störd. Sen kan
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man också ha freestyle och lyssna på något personligt ljud om man inte vill att det ska
vara precis tyst eller höra sorlet från de andra.
Framför allt är det viktigt det här med att jag aldrig kan utgå från mig själv, hur jag vill
ha det. För det är ju bara just jag som tycker så. Men det här med att hålla en relativt
låg ljudnivå främjar ju alla, för att de som inte vill att de ska vara precis tyst kan ju då
sätta på sig en freestyle utan bekostnad på de andra.

Ja, jag tycker att det ska vara mycket mer individualiserat, en mjukare miljö med sköna
möbler och tillgång till olika typer av sittplatser så att man kan välja mer, en flexibilitet.
Men då ingår ju hela paketet att man vet mer om hur man själv lär sig och att lärare
och skolledare måste vara införstådda i det sättet att arbeta på skolan.

Allmänt sett så tycker jag att skolmiljön en positiv miljö och att det händer så mycket
roliga och spännande saker här. Sen är ju stress på gott och ont, men bara man är
medveten och funderar.

Lärare C:

På den här skolan skulle jag vilja ta bort den gemensamma rasten mellan tjugo i tio
och tio, både för min egen skull och elevernas.
På min förra skolan jobbade vi så att vi hade längre arbetspass med en rast som
ingick och den rasten kunde eleverna ta när de ville. De behövde inte avbryta sitt
arbete för att ta rast vid en viss tidpunkt, utan kunde till exempel läsa klart ett stycke i
boken först. Det tyckte jag var bra. Nu när det är fem minuter kvar till rasten tittar alla
elever på klockan och det spelar ingen roll vad jag säger för de tar inte in det ändå.
På eftermiddagarna brukar jag försöka jobba så här om vi har ett längre arbetspass
och det har fungerat bra.

I matsalen är det stressigt förstås. I vår klass har vi en regel som säger att man ska
sitta kvar vid bordet en kvart innan man får gå. Det tycker jag är bra för då tar de
kanske en macka till eller så istället för att gå. De äter mer ordentligt.
Men miljön är inte bra. Det kommer hela tiden nya klasser som ska äta och det blir
aldrig lugnt. Men det är svårt att förändra.

Lärare D:

Att nationella proven ges bestämda årskurser. Vi arbetar ju efter att eleverna ska jobba
i sin egen takt. Då borde man kunna välja individuellt när det är dags för nationellt
prov.
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5.2 Elevenkätsundersökning

Elevenkätsundersökningen är genomförd på en skola i Linköpings kommun. Skolan är
belägen i utkanten av stan i ett lugnt bostadsområde.
66 elever i år 4 – 6 har besvarat frågorna och svaren presenteras för varje fråga för
sig.

Vad betyder stress för dig?

Elevernas svar på den här frågan kunde delas in i fem olika kategorier. Siffrorna anger
hur många elever som svarat i respektive kategori.

§ Man har bråttom                     31
§ Fysiska reaktioner 14
§ Det är jobbigt 11
§ Att komma för sent eller vara försenad till något.     6
§ Ingenting eller inte svarat     4

Flertalet elever, nästan hälften, kopplade ihop stress med att ha bråttom, att skynda
sig för att hinna med.

Ganska många tänkte mer på hur de känner sig fysiskt. Några exempel är:
- huvudvärk
- ont i magen
- svårt att koncentrera sig
- man blir orolig
- man andas snabbare och allting är rörigt
- ont i nacken och ryggen
- hoppigt i benen
- näsblod
- sur för minsta lilla

Många tyckte också att stress är något jobbigt.

För att sammanfatta elevernas svar på den här frågan kan man säga att alla elever
betraktar och upplever stress som något negativt.

När känner du dig lugn i skolan? Hemma?

Den här frågan innehåller egentligen två frågor. Därför redovisas svaren i två delar, en
för i skolan och en för hemma. Jag fick många olika och individuella svar. Jag har
försökt att dela in dem i kategorier. Några svar redovisas dock i kategorin övriga,
eftersom jag tyckte att de inte passade in i de andra.
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När känner du dig lugn i skolan?

Jag fick många olika och individuella svar på följande frågor. Jag har försökt att dela in
dem i kategorier. Några svar redovisas dock i kategorin övriga eftersom jag tyckte att
de inte passade in i de övriga.

§ När det är tyst 16
§ När vi läser, skriver, målar och gör roliga saker   8
§ Nästan alltid   8
§ När man gjort allt man ska och inte behöver ha bråttom   7
§ När det är lektion   6
§ På rasten   3
§ När vi lyssnar på musik   3

Övriga:
o När det finns någon vuxen i närheten.
o När kompisar eller fröken lugnar en.
o När man får vila.
o I maten.
o Vid samarbete.
o När det händer saker runt omkring mig.
o När jag gjort något svårt eller farligt.

8 elever svarade inte på frågan.

När känner du dig lugn hemma?

§ Framför TV:n, datorn, eller TV-spelet 10
§ I sängen / När jag sover   9
§ Nästan alltid   8
§ När mamma och pappa är hemma   4
§ När det är tyst   4
§ När jag inte har några läxor och kan göra vad jag vill   4

Övriga:
o När jag läser
o När jag inte oroar mig för småsaker
o När jag slappnar av
o När jag bygger lego
o På kvällen och helgen

22 elever svarade inte på frågan.

När känner du dig stressad i skolan? Hemma?

Liksom föregående fråga redovisas svaren i två delar, en för skolan och en för hemma.
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När känner du dig stressad i skolan?

§ När man ligger efter och inte hinner med 15
§ När man måste göra klart på kort tid 13
§ När man har mycket att göra   4
§ Nästan aldrig   6
§ I omklädningsrummet   3
§ På matematiken   5
§ När någon säger skynda dig   2
§ När man kommer för sent till en lektion   2
§ När läraren frågar och man inte kan svaret   2

Övriga:
o När det är prov
o När det är babbligt och stökigt
o När man ska ta spruta
o När alla andra stressar

10 elever svarade inte på frågan

När känner du dig stressad hemma?

§ På morgonen 12
§ När jag har mycket läxor, inte förstår läxan eller glömt den   8
§ Nästan aldrig   5
§ När det är ont om tid och man måste skynda sig   5
§ När man har mycket att göra   5
§ När jag ska med bussen   2
§ Vad matbordet   2

Övriga:
o När min lillebror håller på
o När jag ska till t.ex. pianot och måste byta om
o När jag ska passa en tid
o När jag vet att jag kommer för sent
o När jag inte hinner något

22 elever svarade inte
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Vad gör du för att inte känna stress? Har du något speciellt knep?

Det var många elever som svarade nej. En elev svarade: Nej, men jag skulle vilja ha.

Nedan redovisas ”tips” från de 37 elever som svarade:

• Jag försöker bara ta det så lugnt som möjligt.
• Lägger mig ner.
• Inte titta på de som jobbar fort och stressar.
• Vara lugn.
• Jag försöker lugna ner mig och tänka att jag hinner.
• Jag tar det lugnt och tänker på något annat.
• Tänka på att ta det lugnt.
• Tänker på min häst och naturen.
• Tänker på att bara göra mitt bästa.
• Jag tänker på att det inte gör så mycket om jag inte hinner.
• Försöker slappna av en stund och jobbar sen.
• Andas djupt.
• Tänker på en lugn plats.
• Man tar det lugnt. Kanske läser eller lyssnar på avslappnande musik.
• Jag brukar tänka: - Du är inte stressad, du har massor av tid eller nåt sånt.
• Tänka lugnt: - Jag hinner det här.
• Jag tänker att det ska gå bra.
• Att göra det i tid.
• Jag brukar ta det lugnt, då brukar allt gå bra.
• Jag brukar lyssna på lugn musik och rita.
• Andas lugnt.
• Går och lägger mig.
• Jag bryr mig inte.
• Tänka att man ska göra allt ordentligt och vara lugn.
• Tänker.
• Sätter mig och inte gör nåt.
• Man ska slappna av och tänka på något kul som har hänt.
• Jag tänker på något roligt eller försöker lugna ner mig.
• Jag brukar intala mig att vara lugn.
• Jag försöker göra mig avslappnad.
• Jag försöker vara lugn.
• Jag lyssnar inte på andra som säger att man ska skynda sig.
• Svär.
• Tänker på något roligt.
• Jag har haft en stressboll.
• Försöker lugna ner mig.
• Andas lugnt och vila.
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Följande situationer är sådana du möter i skolan. Hur känner du dig i de olika
situationerna? Kryssa i det alternativ som känns bäst!

Resultatet blev följande:

Lugn Varken eller Stressad De elever som fyllde i flera alt.

I klassrummet? 31 29
2 st. – alla tre
3 st. – lugn och stressad
1 st. – lugn och varken eller

I gymnastiksalen? 34 29 1
1 st. – alla tre

I omklädnings-
rummet?

27 17 19
1 st. – alla tre
1 st. – varken eller och stressad
1 st. – lugn och stressad

I matsalen? 39 16 8
2 st. – lugn och stressad
1 st. – lugn och varken eller

På rasten? 43 23 3
2 st. lugn och varken eller

Vid muntliga
redovisningar?

25 27 12
1 st. – varken eller och stressad

När läraren ger dig
frågan fast du inte
räckt upp handen?

13 27 26

Innan ett prov? 22 12 30
1 st. – lugn och varken eller
1 st. – varken eller och stressad

När du skriver ett
prov?

24 21 19
1 st. – lugn och varken eller
1 st. – varken eller och stressad

När du läser högt
inför klassen?

30 21 11
3 st. – varken eller och stressad
1 st. – lugn och varken eller

Alla elever svarade på frågorna.
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5.3 Elevenkätsundersökning på en skola som arbetar timplanslöst.

Enkäterna delades även ut till 29 elever i år 4 på en skola där man arbetar
timplanslöst, i Västerviks kommun.
Svaren presenteras som tidigare och varje fråga för sig. I kategorin övriga redovisas
de svar som inte passade in bland de andra.

Vad betyder stress för dig?

§ Man har bråttom/man måste skynda sig. 9
§ Fysiska reaktioner. 3
§ Inget. 3

Övriga:
o Att man springer och att man glömmer allt.
o Det är när jag måste göra något när jag inte kan.
o Vet inte.
o Man tycker det är lite jobbigt.
o När man inte är lugn.
o Att man inte vet vad man ska göra.

8 elever svarade inte på frågan.

Fysiska reaktioner var:
- Kan inte koncentrera sig.
- Stress betyder att jag får ont i magen och att det låser sig för mig.
- Nervöst, man mår dåligt också.

När känner du dig lugn i skolan?

§ När jag äter / efter maten. 4
§ När vi läser bänkbok. 3
§ På musiken. 3
§ Nästan alltid. 3

Övriga:
o Hela tiden.
o I biblioteket.
o På lektionerna.
o På gympan.
o På rasterna.

10 elever svarade inte på frågan. Ett oläsligt svar.



29

När känner du dig lugn hemma?

§ När jag äter / efter maten. 4
§ När jag ser på TV. 3
§ När jag spelar dator eller TV-spel. 2
§ Nästan alltid. 2

Övriga:
o Hela tiden.
o När jag är med mitt marsvin.
o När man ska sova.
o När jag ligger i sängen och läser en bok.
o När jag spelar något.

12 elever svarade inte på frågan.

När känner du dig stressad i skolan?

§ När det är bråttom. 3
§ Innan eller under ett prov. 3
§ När det är engelska. 2
§ I matsalen. 2
§ På gympan. 2
§ Aldrig. 2

Övrig:
o När jag ligger efter i matten.

14 elever svarade inte på frågan.

När känner du dig stressad hemma?

§ Aldrig. 3
§ När jag ska till skolan. 2
§ När det är bråttom. 2

Övriga:
o När det är bråk.
o När jag gör läxan.
o När jag ska städa rummet.

19 elever svarade inte på frågan.
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Vad gör du för att inte känna stress? Har du något speciellt knep?

Liksom på skolan i Linköpings kommun svarade många nej på den här frågan. Nedan
presenteras de svar jag fick.

• Jag sätter mig ner och läser en bok.
• Vara lugn.
• Ta det lugnt.
• Jag försöker lugna ner mig.
• Att tänka att jag kan.
• Slappna av.
• Nej, jag vet inget knep. Det är bara att försöka lugna ner sig.
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Följande situationer är sådana du möter i skolan.
Hur känner du dig i de olika situationerna? Kryssa i det alternativ som känns
bäst!

Resultatet blev följande:

Lugn Varken eller Stressad

I klassrummet? 13 12 4

I gymnastiksalen? 16 10 3

I omklädningsrummet? 11 9 9

I matsalen? 13 10 6

På rasten? 18 10 1

Vid muntliga
redovisningar?

5 12 12

När läraren ger dig frågan
fast du inte räckt upp
handen?

6 6 17

Innan ett prov? 7 10 12

När du skriver ett prov? 8 12 9

När du läser högt inför
klassen?

7 9 13

Alla elever svarade på frågorna.
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6. Diskussion

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola …
… har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god
hälsa, samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för
hälsan.” (Lpo 94)

Jag tycker att skolans ansvar som beskrivs i citatet ovan är väldigt viktigt. Hur vi mår
som människor avspeglar sig i vår personlighet, ja i hela vårt sätt att leva och fungera.
Vill vi ha elever som mår bra och utvecklas positivt tror jag vi måste tänka mer på
begreppet hälsa. Mycket ska hinnas med i skolan och ofta tror jag att andra saker går
före. Hälsa är enligt mig något som bör prioriteras mer.

I citatet läser jag även in begreppet stress, vilket är ett nyckelord i mitt arbete. Stress
har idag fått mycket uppmärksamhet i media, eftersom vårt samhälle har kommit att bli
ett allt mer påfrestande samhälle att leva i. Detta har resulterat i att flera
yrkeskategorier befinner sig i riskzonen för utbrändhet, där ibland lärare.

Hur upplever då egentligen lärare och elever skolmiljön med utgångspunkt i begreppet
stress?

Min undersökning av detta bygger på lärarintervjuer och elevenkäter. I och med att jag
valde att göra djupintervjuer med tre lärare (+ en skriftlig) fick jag väldigt personliga
vinklingar av hur olika lärarpersonligheter i skiftande ålder ser på skolmiljön med
utgångspunkt i begreppet stress. Det tycker jag var intressant och lärorikt. De
personliga svaren visar i enlighet med litteraturstudien att stress upplevs väldigt
individuellt. Det som är stressande för en person, behöver inte vara det för en annan.

Trots de personliga svaren kan man urskilja en och annan likhet. Samtliga lärare har
till exempel ”tänkt” på skolmiljön i stressförebyggande syfte på ett eller annat sätt och
också testat olika avstressande aktiviteter. Eller så arbetar de på ett sådant sätt att
eleverna har inflytande över arbetet, vilket i sig minskar stressen eftersom man själv
kan påverka sin situation. (se 3.6.1)
Alla säger också att de ibland upplever stress som något positivt. Samtliga menar att
stress bidrar till att man får mera gjort, särskilt om det är saker man tycker om. De
nämner också situationer då stressen upplevts mindre angenäm. Detta kopplar jag
samman med positiv och negativ stress.
Vidare anser två av lärarna att antalet elever i klassen har stor betydelse för hur
stressig arbetssituationen blir. Har man för många elever i en klass är det svårt att
hinna med att se alla, menar de.

För att få en helhetsbild av vad de flesta elever tycker om skolmiljön och stress valde
jag att dela ut enkäter till ett ganska stort antal elever, sammanlagt 95 stycken. 66 av
dessa delades ut på en skola i Linköpings kommun och 29 på en skola i Västerviks
kommun där man arbetar utan timplan. Eftersom omständigheter gjorde att antalet
utdelade enkäter i de två kommunerna inte är samma, får hänsyn till detta tas vid
värderingen av resultatet.
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Om jag gör en jämförelse mellan elevernas svar på skolorna ser jag ingen markant
skillnad. Det arbetssätt man har i Västerviks kommun utan timplan, vilket innebär att
man inte har någon uppdelning i tid mellan olika ämnen, trodde jag skulle minska
stressen bland eleverna. Denna föreställning hade jag eftersom de inte i lika hög
utsträckning är beroende av tid på samma sätt som i en vanlig skola. Men svaren på
mina frågor och fördelningen mellan olika svarsalternativ är i stort sätt samma.
Procentuellt sett är det till och med så att ca 30 % av de elever som arbetar
timplanslöst har kryssat i alternativet ”stressad” i enkäten, medan bara ca 20 % av
eleverna i Linköping. Min slutsats i den här frågan blir alltså att stress förekommer på
båda skolorna och att det i min undersökning inte framkommer om några större
skillnader finns.

Tittar vi närmare på svaren kan följande vara värt att notera:
Ø Flertalet elever på skolorna kopplar ihop stress med att ha bråttom och att

skynda sig.
Ø Många elever i Linköping tycker att man känner sig lugn när det är tyst.
Ø Läsning är en aktivitet då man känner sig lugn enligt elever från båda skolorna.
Ø Hemma är de flesta lugna när de sitter framför TV:n, datorn eller TV-spelet.
Ø De flesta känner sig stressade i skolan när de ligger efter och inte hinner med.
Ø På morgonen är det många som känner sig stressade hemma.

Väldigt många elever svarade nej på frågan om de har något speciellt knep för att inte
känna stress. En elev svarade nej, men att han/hon skulle vilja ha ett knep. Detta
tycker jag tyder på att man bör hjälpa eleverna genom att ge dem redskap för att
stressa av, till exempel genom att kontinuerligt ha avslappning eller någon annan
stressförebyggande aktivitet i skolan.

Krysschemat gav mig möjlighet att se hur eleverna upplever olika skolsituationer.
Klassrummet, gymnastiksalen och rasten upplevdes bara av några enstaka som
stressande. Matsalen något fler.
De situationer som upplevdes som mest stressande var i nämnd ordning, när läraren
frågar fast man inte räcker upp handen, innan ett prov, när man skriver ett prov, i
omklädningsrummet, när man läser högt inför andra och muntliga redovisningar.
Flera av de intervjuade lärarna trodde att rasterna kunde upplevas stressande av
många elever. Ser man till enkätresultatet var det bara några få som tyckte så.

Genom undersökningen har jag fått insikter om hur skolmiljön uppfattas av lärare och
elever. Flera av lärarna upplever bristen på lokaler, ojämn temperatur i klassrummen
och så vidare som stressmoment. Dessa faktorer går att förbättra om man vill och har
råd. Andra stressmoment kan man inte befria sig från, till exempel konfliktsituationer.
Dessa saker får man lära sig att hantera och leva med.

Elevernas svar har bland annat gett mig kunskap om vilka situationer som kan
uppfattas som jobbiga och det ser jag som värdefull information för framtiden som
lärare. Varför inte lämna ut en liknande enkät till sina kommande elever? Då får man
kunskap om vad var och en tycker är stressande i skolan och kan sen ta hänsyn till det
i undervisningen.
Min förhoppning är att även du som läsare har fått nya insikter och tankar om skolmiljö
och stress.
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Mycket av de fakta jag redovisar i litteraturgenomgången har jag läst i Ylva Ellnebys
bok ”Barn och stress och vad vi kan göra åt det”. Det är en bok jag vill rekommendera
till dig som vill veta mer.
Om jag skulle fortsätta att forska i det här ämnet skulle jag titta närmare på om det
finns några skillnader mellan pojkar och flickor och hur de upplever stress.
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Bil. 1. Intervjufrågor

För min egen skull som författare frågade jag efter namn, ålder, bostadsort, typ av
lärare med mera så att jag vid skrivandet skulle komma ihåg vem som svarat vad.

1. Hur upplever du din arbetsmiljö med stress/icke stress som utgångspunkt?

2. Är det något i miljön, till exempel färger med mera som du tycker är
stressande?

3. I vilka situationer känner du dig som mest stressad? Ge exempel!
( Till exempel under planeringsarbete, utvecklingssamtal o.s.v.)

4. Alla har vi olika sätt att stressa av. Hur gör du i skolan? Hemma?

5. Har du upplevt att stress kan vara positivt? I så fall förklara!

6. Arbetar du stressförebyggande i din klass? Med  till exempel avslappning och
massage med mera.
Om inte, har du någon gång funderat på att göra det? Varför? Varför inte?

7. I vilka skolsituationer tror du att eleverna kan känna stress?

8. Om du fick förändra skolmiljön på något sätt i stressförebyggande syfte, vad
skulle du då förändra?
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Bil. 2. Elevenkät

Elevenkät – Skolmiljö och stress

Klass: _______

Kille �   Tjej �

Tänk till och svara på följande frågor. Det är viktigt för mig att du svarar så
sanningsenligt som möjligt.

Vad betyder STRESS för dig?

När känner du dig lugn i skolan? Hemma?

När känner du dig stressad i skolan? Hemma?

Vad gör du för att inte känna stress? Har du något speciellt knep?
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Följande situationer är sådana du möter i skolan.
Hur känner du dig i de olika situationerna? Kryssa i det alternativ som känns bäst!

Lugn Varken  Stressad
  eller

I klassrummet?   m  m  m

I gymnastiksalen? m  m  m

I omklädningsrummet? m  m  m

I matsalen? m  m  m

På rasten? m  m  m

Vid muntliga redovisningar? m  m  m

När läraren ger dig frågan m  m  m
fast du inte räckt upp handen?

Innan ett prov? m  m  m

När du skriver ett prov? m  m  m

När du läser högt inför m  m  m
klassen?

Tack för din medverkan!


