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Abstract 
 

Det kommer signaler om att stressupplevelser förefaller öka i skolmiljön. Forskarna vet idag att höga krav och liten egenkontroll 
över arbetssituationen medför en väsentlig risk för negativ stress. Stressforskning undersöker därför ofta kombinationen krav och 
kontroll. 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever upplever som stressfaktorer i skolarbetet och skolmiljön, baserat på 
deras personliga erfarenheter och upplevelser. Denna studie omfattar en grupp elever från två svenska gymnasieskolor 
 

Då jag ämnat att karaktärisera fenomen – i detta fall vad eleverna upplever – har jag valt att använda mig av kvalitativ 
temaskrivning som metod. Denna metod är värdefull för forskning kring individers spontana tankar och den ger stor frihet för 
reflektion. Utifrån denna metod har eleverna fått skriva varsin uppsats på temat ”Stress inom skolan”. 
 

Med den kvalitativa undersökningsmetoden, samt genom textanalys av varje enskild text, har jag uppnått en bättre förståelse och 
medvetenhet för hur olika elever upplever stress i relation till sin skolsituation. Dock för att analysen ska bli meningsfull har den 
satts i ett teoretiskt sammanhang så att betydelsen av min uppfattning kan granskas. 
 

Utifrån innehållet i uppsatserna har jag analyserat och fått fram ett antal stressrelaterade kategorier som är tydliga och vanligt 
förekommande i elevernas uppfattningar. Mina slutsatser från resultatanalysen är att eleverna uppfattar ovisshet, otydlighet och 

oklara gränser, egna krav, överkrav från lärare och föräldrar, osocialt klimat samt betygshets och konkurrens som de främsta 
stressfaktorerna i deras skolmiljö. Detta har jag även kunnat bekräfta i tidigare stressforskning som vanligt förekommande 
stressfaktorer i skolmiljön. 
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Sammanfattning 

Det kommer signaler om att stressupplevelser förefaller öka i skolmiljön. Forskarna vet idag 

att höga krav och liten egenkontroll över arbetssituationen medför en väsentlig risk för 

negativ stress. Stressforskning undersöker därför ofta kombinationen krav och kontroll. 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever upplever som stressfaktorer i 

skolarbetet och skolmiljön, baserat på deras personliga erfarenheter och upplevelser. Denna 

studie omfattar en grupp elever från två svenska gymnasieskolor 
 

Då jag ämnat att karaktärisera fenomen – i detta fall vad eleverna upplever – har jag valt att 

använda mig av kvalitativ temaskrivning som metod. Denna metod är värdefull för forskning 

kring individers spontana tankar och den ger stor frihet för reflektion. Utifrån denna metod 

har eleverna fått skriva varsin uppsats på temat ”Stress inom skolan”. 
 

Med den kvalitativa undersökningsmetoden, samt genom textanalys av varje enskild text, har 

jag uppnått en bättre förståelse och medvetenhet för hur olika elever upplever stress i relation 

till sin skolsituation. Dock för att analysen ska bli meningsfull har den satts i ett teoretiskt 

sammanhang så att betydelsen av min uppfattning kan granskas. 
 

Utifrån innehållet i uppsatserna har jag analyserat och fått fram ett antal stressrelaterade 

kategorier som är tydliga och vanligt förekommande i elevernas uppfattningar. Mina 

slutsatser från resultatanalysen är att eleverna uppfattar ovisshet, otydlighet och oklara 

gränser, egna krav, överkrav från lärare och föräldrar, osocialt klimat samt betygshets och 

konkurrens som de främsta stressfaktorerna i deras skolmiljö. Detta har jag även kunnat 

bekräfta i tidigare stressforskning som vanligt förekommande stressfaktorer i skolmiljön. 
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1. Inledning 

Idag kommer det signaler om att stressupplevelserna förefaller öka i skolmiljön. En rapport 

från Skolverket visar att stressforskning ofta undersöker kombinationen krav och kontroll. 

Forskarna vet idag att höga krav och liten egenkontroll över arbetssituationen medför en 

väsentlig risk för negativ stress.1 Detta har väckt mitt intresse för denna undersökning då jag 

som blivande gymnasielärare ser vikten av att kunna sätta mig in i elevers tankegångar kring 

vad de upplever som stressigt i skolan. Stress kan vara synonymt med att känna sig 

överansträngd, påfrestad, nervös, oroad, jäktad, hetsad eller pressad. Vad upplever en grupp 

gymnasieelever i årskurs 3 som stressrelaterade faktorer i sin skolvardag? Kan det vara att 

arbetstakten är för hög? Att det är jobbigt med eget ansvar? Att det finns det brister i 

arbetsron i skolan? Kan det vara att det finns för höga förväntningar och krav från 

omgivningen, eller att det saknas stöd från omgivningen? Denna undersökning hoppas jag, 

som blivande lärare, ska hjälpa mig att kunna skapa en klassrumsmiljö som inte kännetecknas 

av stress. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever upplever som stressfaktorer i 

skolarbetet och skolmiljön, baserat på deras personliga erfarenheter och upplevelser. Följande 

frågeställningar styr min undersökning: 
 

I relation till stress, vad tänker eleverna på om 

•  tiden på gymnasiet jämfört med tidigare skolår? 

•  arbetstakt, eget ansvar och arbetsro i skolan? 

•  förväntningar och krav samt betygssättning i skolan? 

•  stöd och social gemenskap i skolan? 

 

                                                           
1 Skolverket, Attityder till skolan 2003 (Stockholm, 2004), s.105 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel innehåller en genomgång kring området stress i form av tidigare forskning, 

relevanta begrepp och teorier. Detta är något som Alan Bryman vidhåller som viktiga delar i 

en litteraturgenomgång.2 

 

2.1. Stress som definition 

Enligt den engelske forskaren Tony Cassidy har termen ”stress” associerats till hälsa och 

sjukdom i minst 600 år. Därmed har ”upptäckten” av stress på 1900-talet snarare varit en 

återupptäckt.3 Att stress är en av dagens ”nya problem för hälsan” menar forskaren Theorell 

som anser att det främst beror på globalisering och informationsteknologisk utveckling runt 

om i världen, att vår livsstil blivit mer internationell – mer psykisk än fysisk.4 Definitionen av 

”1900-talsfenomenet” har genomgått flera olika faser, men forskningsresultat och utveckling 

inom hälsovetenskapen pekar på att psykiska faktorer är väsentliga för gott välbefinnande och 

sjukdomar. Då vi har en förståelse för hur människor värderar och handskas med de krav som 

samhället tvingar på dem kan vi minska deras ohälsa och förbättra deras välbefinnande. Yttre 

krav och psykiska faktorer är avgörande för välbefinnande och sjukdomar. Detta samspel 

mellan de psykiska och de sociala faktorerna kallas ofta för psykosociala faktorer, vilka 

Theorell menar måste väga jämt. Han hävdar att det är en människas erfarenheter, ej dess 

gener som avgör hur denne bemästrar ett stressrelaterat problem.5 Det är dessa faktorer som 

forskare valt att undersöka under den gemensamma termen ”stress” vilket alltså är måttet av 

samverkan mellan en individ och dess samhälle där en brist på samverkan kan leda till fysiska 

och/eller psykiska sjukdomar.6 Dock finns en fysiologisk definition av stress då den 

kanadensiske forskaren Hans Selye som (under 40-talet) definierade begreppet ”stress” som 

en uppvarving av en människokropp till följd av en ansträngning eller en utmaning, och med 

detta menade han att stress är en viktig fysisk egenskap för överlevnad och inte något dåligt 

som samhället skapar. Dessa yttre faktorer som gör att människans kropp uppvisar fysiologisk 

stress kallade Selye för stressorer.7 

 

                                                           
2 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s.456 
3 Tony Cassidy, Stress, kognition och hälsa. (Lund, 2003), s.11 
4 Töres Theorell, 2003. Psykosociala faktorer – vad är det? I Töres Theorell mfl, red: Psykosocial miljö och 

stress. (Lund, 2003), s.12 
5 ibid, s.15 
6 Cassidy, s.15 
7 Theorell, s.35 
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Cassidys definition av stressorer (eller stressfaktorer) är att de är yttre faktorer som 

framkallar stress hos en människa. De kan uppstå i stora ögonblick av en människas liv som 

vid till exempel en katastrof, men eftersom sådana stora livshändelser är sällsynta är det oftast 

i en människas vardag som stressfaktorerna uppstår. Dessa stressfaktorer kan till exempel 

vara att förlägga saker, att fastna i trafiken, att ej hinna i tid till ett sammanträde mm, och kan 

upplevas som tyngande och plågande. De är dock någorlunda bagatellartade ögonblick, men 

om de är av stort antal och återkommer gång på gång kan de påverka en människas 

välbefinnande negativt. Undersökningar har visat att risken att drabbas av psykiska och/eller 

fysiska sjukdomar är större i relation till vardagens ögonblick än av stora avgörande 

livshändelser.8 

 

Populärförfattaren Ylva Ellneby beskriver också stress som en kroppslig reaktion som kan 

uppstå då en människa utsätts för allt för många stressrelaterade faktorer samtidigt. 

Stressfaktorerna uppträder i relation till barn och föräldrar, utbildning samt arbetsliv, och är 

därmed en naturlig del av livet. Författaren tror därför att hur mycket en människa än 

anstränger sig, kan all stress ej undvikas.9 Med detta menar hon att stress inte bara behöver 

vara en reaktion på något obehagligt. Stress kan alltså uppstå i tillstånd som upplevs 

behagliga – i situationer som kan vara roliga fast på samma gång krävande, t ex ett arbete, ett 

föredrag eller ett barnkalas. Stress uppstår därmed i alla situationer där en människa 

anstränger sig och utsöndrar mer adrenalin.10 

 

2.1.1. Relationen mellan stress, livsstil och socialt stöd 

Enligt Cassidy påverkar stress i allra högsta grad människors psykiska och fysiska 

välbefinnande och därmed det mest väsentliga; vår livsstil. Då en individs livsstil förändras 

återspeglar detta dennes försök att handskas med samhället runt omkring. Stressprocessen hos 

individen påverkar dennes beteende på flera tydliga sätt, till exempel kan personliga relationer 

påverkas och det sociala stödet kan minska. Till exempel ett stressigt jobb kan medföra 

konflikter i den privata sfären såsom med familj och vänner. Det kan i värsta fall leda till att 

man förlorar sociala kontakter och därmed det sociala stödet, vilket är en av de mest 

väsentliga delarna för att kunna handskas med stress. Detta kan leda till negativa 

copingstrategier
11 såsom nyttjande av alkohol och andra droger eller till och med ett socialt 

                                                           
8 Cassidy, s.45 
9 Ylva Ellneby, Om barn och stress. Och vad kan vi göra åt det. (Falköping, 2001), s.31 
10 ibid, s.34 
11 strategier för hur man handskas med vissa situationer 
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tillbakadragande. Detta kan i sin tur medföra att det kan ta längre tid innan en stressad individ 

uppsöker hjälp.12
 Cassidy betonar att inom miljö- och samhällspsykologi är också känslan av 

gemenskap erkänd som en viktig aspekt av socialt stöd, och därmed viktig för förmågan att 

kunna handskas med stress.13 Vikten av bra socialt stöd är något som även Theorell betonar. 

Han menar att detta hjälper i allra högsta grad till för att motverka stress hos en individ, och 

att detta stöds i vetenskapliga undersökningar.14  

 

2.2. Arbetsplatsrelaterad stress bland vuxna 

Bland vuxna har stressrelaterade sjukskrivningar ökat med ca 20 procent per år, vilket är 

mycket stora ökningar, enligt stressforskaren Lennart Levi.15 Han menar att det troligtvis 

kommer fortsätta så. Det är kombinationen höga krav och lågt inflytande (en kombination 

som även Theorell diskuterar under rubriken Krav och kontroll [sid.11]) som skapar arbeten 

som framkallar stress och kännetecknas av spändhet. Enligt Levi finns det rapporter från 

Arbetsmiljöverket och SCB som ger en klar bild av denna verklighet, där 20 procent tycker att 

arbetet är ”enformigt”, medan 43 procent av männen och 51 procent av kvinnorna upplever 

sitt jobb ”psykiskt påfrestande”. Vidare anser 64 procent av kvinnorna och 58 procent av 

männen att de har ”alldeles för mycket att göra”, medan 27 procent av kvinnorna och 28 

procent av männen att de har för litet inflytande över sin jobbsituation. Så enligt Levi är det 

denna kombination, höga krav och lågt inflytande, som ligger till grund för stressrelaterade 

arbeten.16 

 

På tio år (mellan 1989 till 1999) har män och kvinnor, som upplever sina arbeten stressande, 

ökat kraftigt i antal. Som upplevda orsaker kan nämnas brister i uppmuntran och stöd från 

chefer, förekomst av våld eller hot om våld i allt större utsträckning, ökad arbetstakt, 

svårigheter att koppla bort arbetsrelaterade tankar efter jobbet med (i vissa fall) 

sömnsvårigheter som följd. Levi menar, trots dessa problem, att majoriteten av de undersökta 

individerna upplever sig nöjda med sin arbetssituation. Levi tror att detta kan bero på att oron 

för att bli arbetslös kan vara ett ännu värre alternativ än de upplevda problemen i arbetet.17 

 

                                                           
12 Cassidy, s.119 
13 ibid, s.140 
14 Theorell, s.17 
15 Lennart Levi, Stress och hälsa. (Stockholm, 2001), s.9 
16 ibid, s.31 
17 ibid, s.31 
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Förutom att kombinationen krav och lågt inflytande måste motverkas för att förebygga stress, 

är också sociala relationer på jobbet en viktig faktor. Arbetslöshet, förtidspensionering, 

ensamarbete är några exempel som gör att delar av det viktiga sociala stödet och det sociala 

nätverket kan förloras. Enligt Levi innebär sådana förhållanden ännu större risker för ohälsa 

och sämre välbefinnande.18 

 

2.3. Barns stress, livsstil och livssituation 

Gällande barns livssituation (som tidigare bara framhävts i allmän bemärkelse av Theorell) så 

betonar Währborg att det finns helt andra risker idag för barns hälsa än de som fanns i 

jordbruks- eller industrisamhället, och att stress är en av dessa så kallade psykosociala 

ohälsor. Det som ger upphov till denna stress finns enligt Währborg i alla barns omgivning 

och enligt vetenskapliga studier är dessa stressorer högst påtagliga hos barn samt att de 

varierar i åldrarna.19  

 

Ellneby anser att det är barn med ”fulltecknade almanackor” som löper störst risk att utveckla 

stress. Förutom skola och fritidsaktiviteter ska barn hinna vara tillsammans med kompisar, 

syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar. Det finns ingen tid för barnet att ”bara vara”. Barn 

som därför överstimuleras genom för många sinnesintryck på samma gång går upp i varv, 

spänner sig och blir oroliga vilket leder till koncentrationssvårigheter.20 

 

Ur ett klassperspektiv visar en av Währborgs undersökningar att barn är uppdelade i grupper 

med olika grad av stress. Barn med sämre socio-ekonomisk status har en högre stressgrad än 

barn med högre socio-ekonomisk status.21 Frank Lindblad betonar också de socioekonomiska 

förhållandena vilket ofta förkortas som SES (Socio Economic Status). Ett barns 

socioekonomiska status avgör ofta dennes begåvningsutveckling och psykosociala 

anpassning. Oftast mäts detta utifrån föräldrarnas löner, grad av utbildning och yrkeskategori. 

Han menar liksom Währborg att barn som växer upp i en socialt destruktiv miljö oftare 

drabbas av stress. Lindblad diskuterar vikten av att komma åt detta problem och därmed 

lindra den negativa miljön, men att detta kräver kunskap och eftertanke.22 

                                                           
18 ibid, s.34 
19 Peter Währborg. Bris-tidningen, Barn och ungdom nr5/2003, Stress hos barn – orsaker och konsekvenser, s.38 
20 Ellneby, s.44 
21 Währborg, s.38 
22 Frank Lindblad, 2003. Samspelet mellan sociala förhållanden och livsförutsättningar – ett barnperspektiv. I 
Töres Theorell mfl, red: Psykosocial miljö och stress. (Lund, 2003), s.175 
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Barnombudsmannen23 Lena Nyberg lyfter fram stress som ett allt växande problem bland 

barn och ungdomar då de uppvisar allt mer symtom som huvudvärk och magont, vilka kan 

relateras till stress. Hon menar att konsekvensen av detta är att hjärt- och kärlsjukdomar som 

tidigare relaterades till vuxna även nu förekommer hos allt yngre personer. 24 Även Währborg 

betonar ovanstående symptom. Han menar att förskolebarn och skolbarn oftast har magont 

som tecken på stress, men de senare drabbas även av andra typiska tecken på stress, såsom 

huvudvärk. Stressymptom vid tonårens början är ofta istället psykiska och består oftast av 

melankoli, insomningssvårigheter och kognitiva25 yttringar.26 Strandell menar dessutom att 

trötthet kan vara ett tydligt tecken på stress. Alla dessa är samma symptom som ofta 

kännetecknar problem senare i arbetslivet, vilka kan medföra sjukskrivningar. Strandell 

betonar därmed vikten av att ta dessa symptom på allvar, eftersom de uppstår redan bland 

barn och ungdomar. Vidare lyfter Strandell fram skolan som en orsak till att elever, främst 

äldre, röker och dricker alkohol i allt större utsträckning, eftersom detta ses som 

flyktbeteenden som relaterar till stressande situationer i skolmiljön.27 

 

2.4. Stress och stressfaktorer i skolmiljön 

Enligt en oroväckande rapport från Skolverket år 2003 upplever en tredjedel av skoleleverna 

att de ofta eller alltid är stressade i skolan, vilket varit fallet sedan år 2000. Från 1997 fram till 

2000 växte antalet elever som alltid eller ofta upplevde sig stressade.28 

 

En undersökning av Viveka Östberg29 visar att ungefär 30% av skolbarn i åldrarna tio till 

arton år lider av regelbunden huvudvärk, 22% av regelbunden magont, 36% av 

insomningssvårigheter, 44% upplever stress varje vecka, samt 87% av barn i mellanstadiet 

upplever att de saknar inflytande över sin arbetssituation. Analysen visar att stressymptom 

hos mellanstadiebarnen, med höga krav och litet inflytande, är dubbelt så stora som hos de 

andra barnen i undersökningen. Om mellanstadiebarnen dessutom har svagt stöd hemifrån är 

risken att utveckla stressrelaterade symptom, t ex huvudvärk och magont, tredubbelt så stor.30 

                                                           
23 Barnombudsmannen företräder barn och ungdomar, driver samt bevakar deras rättigheter och intressen utifrån 
barnkonventionen 
24 Barnombudsmannen rapporterar – Stress i barns och ungas vardag, (Stockholm, 2003), s.9 
25 hur vi tar till oss, tolkar och använder information. 
26 Währborg, s.38 
27 Annika Strandell. Skolhälsovård. Vilka barn får biverkningar av skolan - och varför? (Stockholm, 1997), s.11 
28 Skolverket, Attityder till skolan 2003 (Stockholm, 2004), s.102 
29 Viveka Östberg, Inst. för framtidsstudier och folkhälsoinstitutet (10/11, 2003) citeras av Währborg 
30 Währborg, s.38 
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I en rapport från Barnombudsmannen, publicerad 2004, presenteras en undersökning kring 

vad barn och ungdomar själva tänker om stress, med syftet att skapa en klarare bild av hur 

stort problemet är för dem. Undersökningen bekräftar till stor del den bild som finns gällande 

unga och stress, samt att stressen verkar öka allt mer. Det är flera faktorer, både i skolan och 

utanför, som tillsammans gör att unga upplever en ökande stress: arbetsformer, arbetsmiljö, 

krav inom idrott, acceptans bland klasskompisar, problematiska familjesituationer, påverkan 

från media och den faktiska avsaknaden av stöd från vuxna. 31 I undersökningen svarade 350 

elever att de ansåg följande alternativ vara de främsta orsakerna till stress i skolan: ”för 

mycket läxor”, ”ingen lugn och ro i klassen”, ”för mycket prov”, ”höga krav på sig själva” 

samt att ”lärare ställer för [sic] höga krav”. En tydlig skillnad fanns dock i svarsfrekvensen 

beroende på ålder. Förutom ”ingen lugn och ro i klassen”, som oftast förekom bland svaren 

från de yngre eleverna, framträdde resten av orsakerna oftast bland de äldre eleverna. Andra 

alternativ som eleverna angav, om än dock inte lika vanliga, var ”trötthet”, ”komma i tid till 

skolan”, ”hinna klart skolarbeten och projektarbeten” och att ”föräldrar ställer höga krav”. 32 

 

Könsperspektiv 

Währborg menar att det inte har kunnat beläggas att det finns någon större skillnad mellan 

pojkar och flickor gällande graden av stress, trots att vissa stressrelaterade symptom som t ex 

huvudvärk anses vara vanligare bland flickor.33 I Barnombudsmannens undersökning (2004) 

om stress i skolmiljön visar dock svarsfrekvensen att flickor oftare angav stressrelaterade 

svarsalternativ än pojkar.34 Enligt en rapport från Skolverket (2003) är det en stor skillnad 

mellan flickor och pojkar. Drygt hälften av flickorna upplever sig ofta eller alltid stressade, 

medan en femtedel av pojkarna upplever detsamma. Detta visar att, förutom den allt ökade 

stressen, att könsskillnaden är stor bland stressade elever.35 Flickors stressnivå är dessutom 

densamma som tidigare medan pojkarnas nivå minskat något. En möjlighet varför flickor är 

mer stressade kan enligt rapporten vara att de upplevs som mer målmedvetna än pojkar samt 

att flickor förväntas vara tysta, flitiga och snälla. Lärare i skolan gör ofta denna indelning 

mellan pojkar och flickor, men eleverna själva är starkt emot detta beteende.36 

 

 

                                                           
31 Barnombudsmannen rapporterar – Barn och unga berättar om stress, (Stockholm, 2004), s.5 
32 ibid, s.11 
33 Währborg, s.38 
34 Barnombudsmannen rapporterar (2004), s.5 
35 Skolverket, Attityder till skolan 2003 (Stockholm, 2004), s.102 
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Elevers mognad 

Eftersom skolan inte tar hänsyn till elevers olika nivåer av mognad är många elever utsatta för 

kronisk stress.37 Skolverkets rapport visar också att gymnasieelever hävdar att flickor jämför 

sig mer med kompisar än vad pojkar gör, samt att flickorna har större krav på sig själva. 

Dessa flickor menar att de måste planera och försöka ta det lugnare för att kunna förebygga 

stressen i skolan. 38 

 

Läxor och tid 

Vad gäller läxors betydelse så menar Westlund att en läxuppgift som ska klaras av förbrukar 

den tid som egentligen skulle utgöra en elevs chans att vila upp sig.  
 

För lärare är läxor en uppgift – för eleven handlar läxor om tid som inte längre finns.
39  

 

Lärare beaktar således inte elevers tidsresurs vilket skapar stress för eleverna. Läxor är som 

ett slags moment utan timplan, ett ”gränslöst lärande”, som inte blir färdigt, vilket hänger ihop 

med storleken på uppgiften och elevens tid till förfogande att slutföra uppgiften.40 
 

För lite egen tid innebär också för lite tid med andra.
41

 

 

Oftast genomförs läxor av elever i ensamhet utan social kontakt med andra elever. Detta gör 

att eleverna, trots att de umgås tillsammans i skolan, tappar viktiga sociala kontakter. De 

riskerar att välja bort viktiga sociala fritidsaktiviteter utanför skolan för att kunna ägna sig åt 

läxläsning. 

 

Otydlighet i skolan och oro för framtiden 

Det är få saker som ungdomar tycker så illa om, som otydliga vuxna som inte bryr sig.
42

 

 

Citatet är hämtat ur en rapport från Skolhälsovård, publicerad 1997, som visar att en del av 

elevers ovisshet och oro beror på allt mer otydliga regler och riktlinjer i skolan. I rapporten 

betonas att gränserna för vad som är tillåtet i skolan måste tydliggöras hos ungdomarna i 

skolan. Rapporten visar dessutom att en följd av att kunskaper om omvärlden hela tiden ökar 

samt att kraven på utbildningar inför arbetsmarknaden ständigt höjs, expanderar skolans 

                                                                                                                                                                                     
36 ibid, s.134 
37 Ellneby, s.59 
38 Skolverket, 2003, s.134 
39 Ingrid Westlund, Läxberättelser – läxor som tid och uppgift, (Linköping, 2004), s.61 
40 ibid, s.60 
41 ibid, s.71 
42 Strandell, s.9 
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inlärningsprogram. Därmed ökar kraven på elevprestationer, vilket kan resultera i att eleverna 

känner att de måste leva med allt för höga krav, vilket kan leda till stress. 43 

 

Krav och kontroll 

Kombinationen höga krav och liten egenkontroll över arbetssituationen eller skolsituationen 

är en väsentlig riskfaktor till negativ stress. Theorell delar upp denna kontrollaspekt i en 

teoretisk krav-kontrollmodell vilken behandlar sambandet mellan yttre krav på en individ, 

individens möjlighet till egna beslut (dvs kontroll) och det sociala stödet kring individen. Han 

delar upp sambandet mellan krav och kontroll utifrån olika perspektiv: avspändhet – ej 

extremt höga krav samt hög kontrollmöjlighet, vilket innebär arbete i rättvis takt och mycket 

eget ansvar, passivitet – låga krav och mycket begränsad kontroll, spändhet – tvärtom, höga 

krav och näst intill obefintligt kontroll. Enligt Theorell visar en omfångsrik forskning att det 

är i synnerhet utifrån perspektivet spändhet som en individ är mest mottaglig för att drabbas 

av en sjukdom. Men han betonar att det avspända, med goda krav och god kontroll, bör bistås 

av ett gott socialt stöd vilket ger ett idealt arbete.44 Cassidy instämmer med ”stora krav och 

liten kontroll” där han menar att välbefinnande och glädje oftast samvarierar med kravet på 

prestation, både ur ett jobbperspektiv såsom ett skolperspektiv.45 Dessutom menar Ellneby att 

skolan, som bygger på prov och kontroll, är en tvångsmässig verksamhet som i sin tur medför 

ett konkurrenstänkande bland eleverna.46 

 

Fysiska förhållanden 

Gällande arbetsmiljö menar Ellneby att det bör finnas stimulerande klassrums- och 

skolgårdsmiljöer då negativa miljöer kan ge upphov till stress. 47 I denna arbetsmiljö som 

skolan representerar finns, enligt Währborg, en rad direkt fysiska stressfaktorer där bland 

annat buller fastställts som en stressfaktor hos barn. I flertalet av ett tjugotal rapporter från 

svenska barndaghem klagar barnen över buller som mest störande i sin arbetsmiljö.48 Ellneby 

påvisar genom en undersökning, genomförd 1975 av Tekniska högskolan i Stockholm, att 

buller i skolmiljön är skadligt då det kan orsaka nedsatt hörsel och kan ge upphov till stress. 

                                                           
43 Strandell, s.11 
44 Theorell, s.17 
45 Cassidy, s.143 
46 Ellneby, s.59 
47 ibid, s.59 
48 Währborg, s.38 
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Stressen kan uppstå till följd av varaktig hög ljudnivå vilken kan bidra till att eleverna hindras 

från att reflektera och att, i ett längre perspektiv, ta till sig nya kunskaper.49 

 

Susann Häggqvist, forskningspsykolog på Arbetslivsinstitutet50, menar också att den stress 

barn upplever ofta relaterar till brister i arbetsmiljön. Förutom omklädningsrum är toaletter en 

faktor som stressar många elever. De upplever otrygghet; att andra elever lyssnar på vad de 

gör eller att de försöker öppna dörren.51  

 

2.5. Metoder för att mäta barns stress 

Det har varit svårt att hitta ett pålitligt sätt att ”mäta stress” hos barn. I en av Währborgs första 

undersökningar utvecklades en enkät med frågor som ska mäta stressen hos barn. Enkäten 

består av 21 frågor vilka utgör tre faktorer: ”generell harmoni”, ”upplevd otillräcklighet” samt 

”grad av socialt stöd”. Undersökningen har, med olika statistiska metoder, visat hög 

tillförlitlighet. För att fastställa om metoden i själva verket mäter stress iakttogs parallellt 

frekvensen av stresshormoner i urin (adrenalin, noradrenalin, kortisol och dopamin). På ett 

övertygande sätt visade sig höga värden i undersökningen, i detta fall ”låg grad av socialt 

stöd”, samvariera med den höga frekvensen av stresshormoner i barnens urin. Genom analys 

av barnens svarsmönster konstaterades också att vissa enskilda frågor tydligare återgav högre 

grad av reflektion kring stress än andra frågor. En sådan enskild fråga var t ex ”Blir du lätt 

arg?”. De barn som tydligt svarade ”ja” i en femgradig skala var ofta stressade än de barn som 

svarade ”nej”.52 

 

 

 

                                                           
49 Ellneby, s.50 
50 nationellt forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor 
51 Skolakuten, Barn och stress hör inte ihop, http://www.ur.se/skolakuten/skolakuten_v100/skolak_20.html, 
(2001-09-31). 
52 Währborg, s.38 
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3. Metod 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den kvalitativa metoden, en redogörelse för mitt val 

av kvalitativ temaskrivning samt orsaker till varför jag valde en skriftlig undersökningsmetod. 

Vidare finns en redogörelse för varför och hur jag gjorde mitt urval,  hur jag genomförde den 

skriftliga undersökningen, hur jag analyserade resultatet, en redogörelse kring forskningsetik 

samt en diskussion kring valet av metod. 

 

3.1. Kvalitativ metod 

Utmärkande för en kvalitativ metod är enligt Bryman att den är mer inriktad mot ord än 

siffror, till skillnad från en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden handlar om att 

karaktärisera ett fenomen, inte om att undersöka dess omfattning, exempelvis i siffror. Men 

det är svårt att exakt definiera kvalitativ forskning och detta beror på att kopplingen mellan 

teori och praktik kan vara svårtolkad då teoretiska frågeställningar styr problemformuleringen 

som bestämmer insamlandet och analysen. Resultatet sammanställs sedan med de teorier som 

redan finns på området. Istället för att utgöra en utgångspunkt anses teori vara en följd av en 

undersökning inom kvalitativ forskning.53 

 

3.1.1. Kvalitativ temaskrivning 

Jag har använt kvalitativ temaskrivning som undersökningsmetod då jag undersökte elevers 

uppfattningar om stress i relation till skolan. Denna metod är, enligt författarna Green & 

Hartman54, värdefull för forskning kring individers spontana tankar. Metoden, som de har 

genomfört vid två undersökningar i mitten av 70-talet, gick ut på att låta barn skriva en 

uppsats på ett angivet tema. Den ena undersökningen hade temat ”En gång när jag tänkte på 

Gud” och den andra ”Vad är en människa och hurdan när hon?”. I mitt fall är temat för 

undersökningen ”Stress inom skolan”.  

 

Till undersökningsmetoden har jag valt att använda en instruktiv introduktion (se bilaga 2) 

som förklarar syftet med undersökningen samt dessutom väcker tankar och funderingar kring 

temat, med syfte att hjälpa eleverna att komma igång med skrivandet.55 Då jag har analyserat 

uppsatsresultaten kvalitativt kan jag visa vad eleverna upplever som utmärkande 

stressrelaterade faktorer i skolan. Med en kvalitativ undersökningsmetod, och genom analys 

                                                           
53 Bryman, s.249 
54 Inger Green & Sven G Hartman, Barns livssituation och livstolkning, (Linköping, 1992), s.27 
55 ibid, s.27 
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av varje enskild elevs text, har jag uppnått en bättre förståelse och medvetenhet för hur olika 

elever upplever stress i relation till sin skolsituation. 

 

För att en analys ska kunna bli meningsfull måste den kunna sättas i ett teoretiskt 

sammanhang. Att bara använda erfarenheter som skapar trovärdighet samt ordning och reda i 

undersökningsanalysen räcker inte. Jag måste alltså ha en någorlunda klart formulerad 

uppfattning om mitt forskningsproblem. Detta är i själva verket förutsättningen för att 

analysen av resultatet ska kunna kopplas till forskningsproblemet. Annars skulle inte 

betydelsen av min uppfattning kunna granskas. Kort sagt, jag måste veta varför jag utför 

undersökningen, vad det är jag vill veta, och hur det förhåller sig till tidigare forskning.56  

 

3.1.2. Argument för en skriftlig undersökningsmetod 

Enligt Green & Hartman brukar ofta två olika argument mätas med varandra då jag som 

undersökare ska välja mellan olika undersökningsmetoder – det praktiska/ekonomiska med 

det kommunikationsteoretiska. Den metod som skapar en mer gedigen kommunikation, som 

fungerar bäst vid undersökningar av svåråtkomliga företeelser, är muntlig intervju, medan en 

skriftlig metod oftast är billigare och enklare att använda.57 Jag valde här att endast använda 

en skriftlig metod av praktiska skäl då jag ville genomföra en undersökning utan att behöva 

transskribera inspelat intervjumaterial. Bryman vidhåller fördelar med att inte använda 

inspelad intervju. Detta kan t ex vara att arbetssättet kräver mycket tid, jag måste ha bra och 

pålitlig teknisk utrustning samt transkribering medför ett enormt pappersmaterial. Dessutom 

kan informanter skrämmas av den tekniska utrustning som används vid inspelningsmetod. 58 

Ett annat skäl är att en text som skrivs av en informant kan släppa fram idéer och möjliggöra 

för reflektion, som vid en intervju inte skulle vara lika lätt att åstadkomma. Detta är något 

som Green & Hartman förespråkar efter att ha undersökt barns ”inre dialog” om livsfrågor 

och livsåskådningar.59 De menar att närvaron av en intervjuare kan störa den ”inre dialogen”. 

 

Westlund diskuterar också fördelar med att använda den skriftliga undersökningsmetoden, där 

hon fokuserat på vad barn skriver-aspekten. Detta perspektiv ger barn en möjlighet att fritt 

formulera och filosofera kring teman, vilket oftast genererar i fler än ett specifikt svar.60 

                                                           
56 ibid, s.28 
57 ibid, s.28 
58 Bryman, s.310 
59 Green & Hartman, s.28 
60 Ingrid Westlund, Skolbarn av sin tid – en studie av skolbarns upplevelse av tid, (Linköping, 1996), s.58 
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Författaren tror att det som vuxna ofta tar för givet kan skolbarn ofta kritisera och ifrågasätta, 

bara de ges den möjligheten. De behöver få tid till reflektion och en chans att formulera sig 

utan krav, tex kravet att de faktamässigt måste ”svara rätt” på en fråga.61 Detta tolkar jag som 

att de istället ska tillåtas utgå från sina egna upplevelser, vilket gör att allt de skriver är ”rätt”. 

 

Westlund har använt skriftlig undersökningsmetod då hon bland annat genomfört en studie av 

skolbarns upplevelse av tid. Barnen i studien tillfrågades att med text uttrycka tankar kring 

temat ”Vad jag tänker om tiden”. Skrivmetoden gör att barnen lättare reflekterar och bearbetar 

sina upplevelser på temat. Det beror på att det kan uppstå ett slags växelspel mellan den 

skrivna texten och den som skriver den, det vill säga en reflektion av erfarenheten, vilket är en 

viktig utgångspunkt för att kunna ta till vara på upplevelser. Den som skriver kan då, utan 

inblandning från någon annan person, få en text att växa fram utifrån sin upplevelse av det 

angivna temat. Hon lyfter fram Hartmans tanke om den ”inre dialogen” och vikten av att den 

ej får störas av en närvarande person, men menar dock att en intervjumetod faktiskt skulle 

kunna vara till fördel då den skapar en möjlighet att tillämpa en så kallad next-question-teknik 

som är följdfrågor på det fenomen som informanten lyfter fram, vilket skulle kunna fördjupa 

kunskapen ytterligare kring fenomenet.62 

 

3.2. Urval 

Undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor – en friskola och en kommunal 

friskola/internat. Gymnasieskolorna finns båda i Östergötlands län – den ena i en större stad 

med ca 124 000 invånare, och den andra i en mindre stad med ca 7500 invånare63. Den 

förstnämnda skolan, en friskola med teoretisk inriktning, är en mindre skola med endast ett 

gymnasieprogram och bara en klass per årskurs. Den andra skolan, en kommunal 

friskola/internat med teoretisk/praktisk inriktning, är också liten, har dock två inriktningar, 

men bara en klass per årskurs inom respektive inriktning.  

 

Den främsta orsaken till valet av just dessa skolor beror på att jag tidigare genomfört 

Verksamhetsförlagd utbildning på dessa, och därmed hade före detta mentorer som jag lätt 

kunde komma i kontakt med. Anledningen till att jag valde just två skolor var att jag från 

början ville genomföra en komparativ studie mellan gymnasieklasser från två olika program – 

                                                           
61 ibid, s.60 
62 ibid, s.65 
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ett teoretiskt med ett teoretiskt/praktiskt. Men eftersom antalet deltagande elever var mycket 

ojämnt mellan skolorna så övergav jag idén om den komparativa undersökningen och 

fokuserade istället på helheten i det insamlade materialet. Det mycket ojämna deltagandet kan 

bero på att undersökningen var fullständigt frivillig och att den genomfördes utan någon 

ersättning till eleverna.  

 

Valet av att endast vända mig till elever i årskurs 3 beror på att de är rimligtvis de som har 

mest erfarenhet av stress från gymnasieskolan, jämfört med årskurs 1 och 2. Så på denna 

grund tror jag att det är mest sannolikt att elever från årskurs 3 är de som kan ge mig det 

rikaste uppsatsmaterialet om uppfattningar kring stress. 

 

Totalt deltog 26 elever i undersökningen. Fem elever från friskola och 21 från kommunal 

friskola/internat. Av dessa var könsfördelningen fyra pojkar och 22 flickor (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Antal deltagande informanter. 

Friskola Kommunal friskola/internat Antal pojkar/flickor 

2 pojkar  2 pojkar  4 pojkar  

3 flickor  19 flickor  22 flickor  

5 elever  21 elever  26 elever  

 

Gällande urvalet av informanterna så använde jag mig av ett icke-sannolikhetsurval vilket 

enligt Bryman är ett urval som inte är baserat på slumpen. För min del innebär detta att jag 

medvetet valde ut en särskild klass med elever och därmed uteslöt andra elevgrupper på 

samma skola. Denna metod kan dessutom ge bortfall (vilket skedde i min undersökning) då 

utvalda informanter t ex vägrar delta eller överger undersökningen.64 Bortfall kan därmed 

påverka urvalets storlek som i sin tur kan vara avgörande för hur pass generaliserad 

undersökningens resultat kan sägas bli.65 I det här fallet avsåg jag inte att generalisera mina 

resultat, utan resultatet gällde just för den här gruppen. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
63 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd 31 dec 2005, http://www.scb.se/templates/Publikation_160783.asp, 
(2006-06-12. 22:14). 
64 Bryman, s.101 
65 ibid, s.119 

Summa: 



 

 17 

3.3. Genomförande 

Jag började med att kontakta respektive skola genom att skriva introduktionsbrev66 (se bilaga 

1) innehållande mitt syfte med undersökningen och varför jag ville genomföra 

undersökningen på dessa skolor, något som belyses under informationskravet i 

Forskningsetiska principer.67 Efter samtycke från berörda parter – lärare och elever – (som 

behandlas under samtyckeskravet
68) åkte jag ut till skolorna och genomförde de tematiska 

uppsatsskrivningarna under en halv dag på respektive skola.  

 

Ute i skolorna samlade jag ihop de elever som ville ställa upp i ett rum där de kunde sitta 

ostört och skriva. Jag började med att introducera vad undersökningen handlade om och att 

allt de skrev skulle förbli anonymt, något som belyses under konfidentialitetskravet
69. Den 

enda uppgift jag önskade från dem var ”ålder och kön” (främst med anledning av min tidigare 

komparativa ansats). För att försäkra deras anonymitet hade jag med mig kuvert som delades 

ut till varje elev. Jag förklarade att när de var klara med skrivandet skulle de omedelbart 

stoppa sina uppsatser i kuverten och försluta dem vilket skulle försvåra identifikation. Då kan 

inte jag spåra vem som skrev vad och det kan innebära att eleverna blir mer uppriktiga, 

framförallt viktigt är att lärarna inte kan se vad de skrivit.70 

 

Jag förklarade för eleverna att undersökningen endast skulle användas i forskningssyfte till 

min examensuppsats, och inte för något annat ändamål, något som tas upp under 

nyttjandekravet
71. Inspirerad av sk ”elevbrev”72, delade jag ut instruktionspapper (se bilaga 2) 

med olika ord som förklarade begreppet stress och ett antal stödmeningar som skulle hjälpa 

eleverna att komma igång med vad stress skulle kunna relatera till inom skolans värld. 

Förutom att förklara att det var helt upp till dem hur mycket de ville skriva, betonade jag 

vikten av att det varken fanns något rätt eller fel i det här sammanhanget, och att de skulle 

utgå helt och hållet från sina egna upplevelser. Anledningen till detta är att de skulle känna sig 

så fria som möjligt i sina reflektioner utan att styras av några etablerade etiska eller moraliska 

principer. Under tiden de skrev satt jag närvarande, redo att besvara frågor, samt för att bevara 

lugn och ro i respektive grupp då ingen lärare var närvarande vid dessa tillfällen. 

                                                           
66 Westlund, s.9 
67 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.7 
68 ibid, s.9 
69 ibid, s.12 
70 Westlund (samtal vid handledning) 
71 Forskningsetiska principer, s.14 
72 Westlund (samtal vid handledning) 
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3.4. Analys av uppsatserna 

Efter att temaskrivningarna var genomförda ute i skolorna gick jag metodiskt igenom 

materialet. Först skapade jag en kodlista utifrån materialet där varje elevs uppsats fick ett 

kodnummer tillsammans med kön och ålder, t ex ”kod 1 – pojke – 1987” och ”kod26 – flicka 

– 1988” osv. Anledningen till detta var att underlätta att snabbt och enkelt hitta bland de totalt 

26 insamlade uppsatserna. Alla elevcitat som använts i denna undersökning har märkts med 

sina respektive koder så att jag enkelt, vid behov, kan ta fram den uppsats som citatet är 

hämtat ifrån. 

 

Jag läste igenom varje uppsats noggrant och letade efter meningsbärande enheter som skulle 

kunna placeras in under olika huvudkategorier som berör ämnet ”stress i skolan”. Jag 

antecknade varje meningsbärande enhet tillsammans med koden från den eller de uppsatser 

jag fann meningsbärande enheter i, t ex ”dålig social miljö pga tjejer – kod 22”. När jag fann 

flera elevers uppfattningar vara likvärdiga kunde en färdig enhet se ut på följande sätt: 

”betygshets – kod 3,4,5,10,12,15,17,21,22,24”. Detta exempel visar att jag hittade tio 

uppsatser som berörde ”betygshets” i samband med stress.  

 

Efter att ha bearbetat varje uppsats fick jag på detta sätt fram en mängd olika stressrelaterade 

enheter. Så för att göra allt detta insamlade material mer hanterbart skapade jag sex 

huvudkategorier (utifrån de totalt 56 enheter som jag plockat ut ur uppsatserna) under vilka 

jag placerade in alla insamlade enheter. Kategorierna blev följande: 1) Arbetssätt i skolan, 2) 

Lärares förhållningssätt, 3) Betyg, 4) Social skolmiljö, 5) Föräldrars påverkan, och 6) 

Elevernas förhållningssätt till skolarbete. Därefter gick jag igenom alla uppsatser igen för att 

mer utförligt kunna plocka ut viktiga citat och placera in dem som en del av resultatdelen i 

denna undersökning. Bryman kallar mitt förfaringssätt för kvalitativ innehållsanalys.73 

 

3.5. Forskningsetik 

Då jag genomfört denna undersökning har jag följt etablerade forskningsetiska principer vilka 

innehåller etiska normer för forskare och gentemot dess undersökningsdeltagare. Principerna 

fungerar dock mer som riktlinjer än som detaljerade regler eftersom forskningsproblem oftast 

varierar mycket från fall till fall. Dessutom syftar principerna till att hjälpa som vägledning 

vid planering av forskningsprojekt. Vidare betonas att forskarens egna idéer och egna ansvar 

                                                           
73 Bryman, s.372 
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ej ska ersättas av dessa principer, då de istället ska kunna stödja forskarens egna idéer och 

egna förståelse för sitt ansvarstagande. 

 

Forskningsetiska principer innehåller fyra allmänna huvudkrav som syftar till att skydda 

individen i fråga: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Varje krav är sedan uppdelade i ytterligare regler, och till varje huvudregel 

finns råd och rekommendationer som kan vara lämpliga att tillämpa.74 Hur jag tagit i 

beaktande forskningsetiken framgår mer tydligt under rubriken 3.3. Genomförande. 

                                                           
74 Forskningsetiska principer, s.6 
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4. Resultat 

Jag kommer att presentera mitt resultat med hjälp av sex teman som beskriver elevernas 

varierande upplevelser av stress i skolan. I slutet av varje tema görs en kort sammanfattning. 
 

De sex områdena är följande: 
 

• Arbetssätt i skolan • Social miljö på skolan 

• Lärares förhållningssätt • Föräldrars påverkan 

• Betyg • Elevernas förhållningssätt till skolarbete 

 

4.1. Arbetssätt i skolan 

Det större egna ansvar för studier som uppkommer i gymnasiet upplevdes av några elever 

som en stressfaktor: 
 

Jag kan tänka mig att det egna ansvar man får i gymnasiet också är en källa till stress. Man ska alldeles 

själv bestämma när och hur man ska göra sina arbeten. Det funkar inte alltid. (kod .21) 
 

Några av dem upplevde dessutom att icke exakta instruktioner från lärarna och nya arbetssätt 

och examinationsformer där förväntningarna var oklara, kunde upplevas som stress. När 

instruktioner inte blev tydliga blev dessutom ramarna otydliga: 
 

…fortfarande en viss osäkerhet i vad läraren förväntar av en. Detta blir ett problem vid nya 

examinationsformer där det är svårare att sätta betyg dvs inte prov med exakta poänggränser. (kod 2.) 
 

Det är fortfarande jag som bär ansvaret men lite lärardirektiv är bra för att sätta upp rimliga ramar sen 

framför allt för att göra arbetet lite mer lika elever emellan. Det blir lätt så att man triggar upp varandra. – 

Va, gjorde du ditt arbete på 8 sidor, då måste nog jag skriva lite till. (kod 4.) 
 

Vad gäller tematiskt upplägg av undervisning uppkom motstridiga uppfattningar hos ett par 

elever vad gäller den upplevda stressen. Den ena menade att det var negativt stressande 

medan den andre tyckte att det inte alls var stressande. En annan elev menade att arbetssättet 

problembaserat lärande (PBL) var en stressfaktor: 
 

PBL-metoden bör användas mer begränsat eftersom den tar mycket mer tid än andra former och enligt 

mina erfarenheter dessutom ger mycket mindre kunskap och sämre betyg. (kod 2.) 
 

Uppgifterna upplevdes av flera elever som för stora då tiden i skolan inte räckte till: 
 

Man har hela tiden press om att man måste prestera så mycket som möjligt och helst under en kort tid, 

alltså så snabbt som möjligt. (kod 17.) 
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…stressiga perioder i skolan där alla är hysteriska och har bråttom. (kod 6.) 
 

Några upplevde dessutom att tidsbristen i skolan i sin tur påverkade läxläsningen hemma 

negativt. Dock upplevde två elever motsatsen – ingen tidsbrist. Vidare skrev ett par elever att 

arbetsbördan var mycket ojämn och några andra upplevde därtill att arbetsbördan blev som 

jobbigast då allt ”kom på en gång”, ofta innan lov: 
 

Det som gör mig så stressad är att man har så mycket man måste göra, samtidigt som man vill hinna med 

de saker som man vill. (kod 16.) 
 

Allt ska vara klart fort och i stort sätt samtidigt, antingen hinner man allt genom stress eller så hinner man 

en del genom prioritering. Det känns ju som om det ska vara meningen att hinna med alla uppgifter. Det 

som är extra jobbigt är att när man klarat sig igenom något kommer nästa uppgift direkt efter, man hinner 

aldrig hämta andan och om något jobbigt hemma uppstår hinner man inte med att ta itu med det heller. 

(kod 25.) 
 

En elev upplevde att arbetskraven på sin skola var mycket högre än på andra skolor, vilket 

eleven upplevde som stressande: 
 

Eftersom många här ligger på så hög nivå blir normen för vad som är ett bra resultat så mycket högre. Får 

du inte MVG på ett prov så är det ett misslyckande. (kod 3.) 
 

Ett antal elever skrev att de upplevde arbetsron på skolan mycket störande, då de fick arbeta 

mycket hemma istället: 
 

Arbetsron är bättre hemma. Där arbetar jag effektivare. (kod 18.) 
 

Jag har själv ingen arbetsro här i skolan. Man har så mycket att tänka på att man inte orkar. (kod 21.) 
 

Det förefaller som om stress har med arbetsro i skolan att göra. 
 

Sammanfattningsvis upplevdes följande som stressfaktorer i relation till ”Arbetssätt i skolan”: 

•  större ansvar på gymnasiet 

•  icke exakta instruktioner, nya arbetssätt och examinationsformer med oklara förväntningar 

•  tematiska upplägg av undervisning (dock motstridigt bland elever) 

•  då tiden i skolan inte räckte till ansågs uppgifterna för stora 

•  tidsbrist i skolan påverkade i sin tur läxläsning negativt (dock motstridigt bland elever) 

•  ojämn arbetsbörda och ofta tyngst arbetsbörda innan lov 

•  skolans arbetskrav upplevdes som högre än andra skolors 

•  störande arbetsro i skolan resulterade i mycket hemarbete 
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4.2. Lärares förhållningssätt 

Ett par elever skrev att stödet från lärarna var näst intill obefintligt: 
 

Stödet från lärare vad gäller stress är obefintligt såvida man inte mer eller mindre hotar med att hoppa av 

linjen. Det är möjligt att lärarna bryr sig men ingen verkar vilja sänka tempot i just sitt ämne utan tänker 

att ’det är inte upp till mig, någon annan får sköta det’. (kod 1.) 
 

En annan menade att den fick stöd men att stödet från just en specifik lärare upplevdes som 

stelt och oengagerat. En annan skrev att stödet inte var bra och att denne ville ha individuella 

samtal om sina personliga mål som inte alltid jämställdes med betyget MVG, och att detta 

skulle kunna minska stressen. Några elever menade att lärarnas förväntningar var oklara. En 

av dem tyckte dessutom sig ha fått oklara besked om hur denne låg till i betygsskalan: 
 

Stressen kom framför allt av att man inte visste hur mycket som väntades av en från de olika lärarna, hur 

mycket man väntades kunna sedan innan, om ens betyg (utifrån lärarens uppfattning) skulle förändrats 

om frågade mycket och därmed erkände sin okunskap i sådant man förväntades kunna. (kod 2.) 
 

Ytterligare en elev beskrev en försämrad disciplin i skolan som medförde att lektioner och att 

tid försvann för eleverna som stressande: 
 

Jag tror att det faktiskt skulle vara bra med lite mera disciplin och respekt för lärarna i skolan för att göra 

stressen mindre påtaglig, lite mera gammaldags. (kod 4.) 
 

Många elever kände press från lärare. Denna press kunde bland annat innebära att lärarna 

krävde att eleverna skulle sträva efter det högsta betyget: 
 

Förväntningarna från lärarna är alldeles för höga på den här skolan! Alla tror att alla vill ha högsta betyg i 

allt och ger ut signaler som att det är konstigt och osmart att inte kämpa efter högsta betyg. (kod 2.) 
 

Lärarna är det värre med ’Du kan mer än vad du tror’ är en väldigt uttjatad fras. För mig är det inte viktigt 

att ha höga betyg, då lägger jag hellre min tid på annat, livet t ex. (kod 19.) 
 

Systemet innebär att vi har möjlighet att höja oss i de flesta ämnen in i det sista. Pressen finns alltid där 

att du kan lite till. Alltid kan man prestera lite bättre. (kod 3.) 
 

Flera elever tyckte att lärarna bara bevakade sitt eget ämne och att det inte fanns någon 

samordning lärarna emellan. Dessa elever menade att de kände press på sig från vissa lärare 

att de skulle prioritera dennes ämne/ämnen: 
 

Det sämsta är att när de glömmer att kommunicera med varandra och ger prov, inlämningar och läxor, 

alla på samma gång. (kod 21.) 
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Sammanfattningsvis upplevdes följande som stressfaktorer i relation till ”Lärares 

förhållningssätt”: 

•  näst intill obefintligt stöd 

•  befintligt men stelt och oengagerat stöd 

•  dåligt stöd eftersom personliga mål alltid jämställdes med betyget MVG 

•  oklara förväntningar från lärare 

•  oklara besked om löpande personlig placering i betygskalan 

•  försämrad disciplin i skolan medförde att lektioner och tid försvann 

•  press från lärare, t ex strävan efter MVG 

•  lärare bevakade endast sitt eget ämne, ingen samordning lärare emellan 

•  press från vissa lärare att prioritera deras ämnen framför andra 

 

4.3. Betyg 

Vad gäller att uppnå vissa särskilda betyg på betygsskalan upplevde många elever att  det 

förekom en betygshets. Ett par elever menade dessutom att hetsen var extra stor på 

vårterminen i årskurs tre, eftersom de hade möjligheten att höja sina betyg in i det sista: 
 

Det jag finner mer stressande under gymnasietiden jämfört med högstadietiden är betygshetsen bland 

lärare och elever. Den fanns inte tidigare men växer nu under gymnasiet starkare desto närmare studenten 

vi kommer. Lärarna driver på eleverna som i sin tur driver på varandra. Vi har redan haft en tjej som varit 

sjukskriven och en annan som blivit hämtad med ambulans. (kod 5.) 
 

Det är lite jobbigt med en skola som fokuserar på resultat och inte på lärande. (kod 5.) 
 

Två andra menade att betygen spelade en väldigt stor roll för dem. För dem var betyget MVG 

målet i alla ämnen då de upplevde det som stressigt att inte veta vad de skulle vilja göra i 

framtiden och vilka betyg som då kommer att krävas: 
 

Att man hela tiden får det påpekat för sig att betygen är jätteviktiga för framtiden, samtidigt som man 

knappast får något stöd i sökandet efter framtida studier, gör att man blir väldigt stressad över att få betyg. 

(kod 1.) 
 

Ytterligare ett flertal elever kände en stor ovisshet om betygsskalan och vilka betyg som 

krävdes för framtiden. Några elever kände att betygsnivåerna hade mycket otydliga gränser 

och att de därför var mycket orättvisa: 
 

Betygssystemet med bara tre olika betyg är dessutom värdelöst eftersom alla verkar ligga och väga mitt 

emellan. En person som ligger på VG-, risk för G, får samma betyg som en som har VG+, nästan MVG.  
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En av dem upplevde dessutom att betygen bedömdes efter personlighet, inte efter prestation. 
 

Sammanfattningsvis upplevde eleverna följande som stressfaktorer i relation till ”Betyg”: 

•  förekomst av betygshets 

•  möjlighet att höja betyg in i det sista i åk 3 medförde extra stor hets 

•  ovisshet om betyg och dess krav för framtida sysselsättningar 

•  uppnå MVG i alla ämnen, pga ovanstående ovisshet 

•  mycket otydliga gränser i betygsnivåer, mycket orättvist 

•  betygsbedömning efter personlighet, ej efter prestation 

 

4.4. Social miljö på skolan 

En elev kände att skolmiljön var mer stressande på grund av mer konkurrens från andra elever 

än under tidigare skolår. En elev i samma klass upplevde dessutom att det rådde en gemensam 

stress i klassen och menade att den ”smittade” av sig på varandra: 
 

Just nu känner jag att det finns en sorts kollektiv stress i klassen som bygger på min egen oro. Det blir en 

ond spiral när människor runt omkring berättar om sin stress och hur jobbigt de tycker allt är. (kod 3.) 
 

Eleven uttryckte även att de fått ”gruppterapi” i årskurs två på gymnasiet på grund av 

stressiga skolförhållanden. 
 

Ett antal elever upplevde att de hade en mycket god social gemenskap, och detta trodde de 

berodde på att de gick på en liten skola. En elev på skolan kände dock att ”På ytan bra men 

väldigt uppdelat under ytan” (kod 12.). En annan elev på samma skola var av en helt annan 

uppfattning. Denna upplevde en stressig social miljö och skrev att detta berodde på att det 

gick så många tjejer där: 
 

Skolan är dominerad av tjejer. Tjejer låter mycket, skriker, skrattar, snackar skit, allt detta har varit 

mycket jobbigt och i vissa fall har jag haft svårt att koncentrera mig på grund av detta. (kod 22.) 
 

Sammanfattningsvis upplevdes följande som stressfaktorer i relation till ”Social skolmiljö”: 

•  konkurrens från andra elever medför en större stress i gymnasieskolan än tidigare 

•  en rådande gemensam stress i klassen 

•  på ytan bra, men dålig social gemenskap under ytan 

•  stressig skolmiljö pga högre antal tjejer än killar 
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4.5. Föräldrars påverkan 

Flera av eleverna kände en stor press från sina föräldrar: 
 

Jag känner mest stress av mina föräldrars förväntningar. (kod 23.) 
 

Vidare upplever jag nu en press hemifrån som jag inte känt tidigare. Tidigare har jag alltid känt att jag 

inte kan göra mer än mitt bästa. (kod 3.) 
 

En av eleverna uttryckte också att ”omgivningens krav trycker på och skapar tillsammans 

med skolan stressen.” (kod 14.). En annan elev utryckte en stressande känsla av att 

föräldrarna hade svårt för att förstå dennes skolsituationen eller att kunna hjälpa till med 

skoluppgifter. 
 

Sammanfattningsvis upplevdes följande som stressfaktorer i relation till ”Föräldrars 

påverkan”: 

•  stor press från föräldrar 

•  stress skapas av omgivningens krav tillsammans med skolan 

•  svårt för föräldrar att förstå elevens skolsituation och att kunna hjälpa med skoluppgifter 

 

4.6. Elevernas förhållningssätt till skolarbete 

Att ta eget ansvar för sina studier är något som många av eleverna upplevde som stressigt men 

ändå positivt. Ett par elever upplevde att det egna ansvaret krävde hög arbetsdisciplin vilket 

framkallade stress. En elev kände sig stressad på grund av sin dåliga arbetsdisciplin. Ett antal 

elever skrev att de ställde höga krav på sig själva vilket skulle kunnas upplevas som 

stressande: 
 

Största kravet kommer alltid från en själv. (kod 12.) 
 

Jag upplever stress att inte hinna göra annat efter skolan pga plugg. (kod 15.) 
 

En elev kände dessutom att dåliga förkunskaper på ämnen orsakade stress eftersom det inte 

fanns tid i skolan för att kunna läsa in något extra. Ett par elever upplevde att stress också 

kunde vara något positivt: 
 

När det är stressigt får man en bindande gemenskap med sina skolkompisar. (kod 6.) 
 

Jag stressar/har bråttom väldigt ofta om inte jämt men det känns inte så jobbigt, jag trivs med det. (kod 

26.) 
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Stress, det ska ju vara bra i en viss mängd, öka prestationsförmågan och göra mig mera skärpt. Det 

stämmer absolut. Det måste ju vara det som är anledningen till att det faktiskt känns som en omöjlighet 

att lämna in en skoluppgift en vecka för tidigt. Det måste bli lite stressigt på slutet för att jag ska ta tag i 

det. Men stress i för stor dos får mig (och säkert de flesta) att känna mig trött och jag lyckas inte att ta tag 

i någonting någonstans fastän jag borde börja i en ände och beta av en sak i taget. (kod 4.) 
 

Sammanfattningsvis upplevdes följande som stressfaktorer i relation till ”Elevernas 

förhållningssätt till skolarbete”: 

•  eget ansvar för studier upplevdes stressigt, dock ändå positivt 

•  eget ansvar krävde hög arbetsdisciplin vilket framkallar stress 

•  dålig arbetsdisciplin upplevdes stressigt 

•  höga krav på sig själva upplevdes som stressande 

•  ingen tid i skolan för att läsa in något extra vid dåliga ämnesförkunskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

5. Sammanfattning av resultat och slutsatser  

Mina resultat gällande vad elever uppfattar som stressfaktorer i relation till sin skolmiljö har 

översiktligt sammanfattats med följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De övergripande slutsatser som kan dras från resultatdelen är fram för allt att ovisshet, 

otydlighet och oklara gränser, egna krav och överkrav från lärare och föräldrar, brister i 

social miljö, samt betygshets och konkurrens uppfattades som framträdande stressfaktorer av 

de elever som ingick i denna undersökning. Resultatdiskussionen kommer att utgå från dessa 

områden. 
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Figur 1.  Stressfaktorer som elever uppfattar i sin skolmiljö. 
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6. Diskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion där resultaten från min undersökning analyseras och 

jämförs med tidigare forskning, samt en metoddiskussion där tillvägagångssättet analyseras 

och diskuteras. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Resultatet omfattar sex teman som speglar vilka stressfaktorer som elever uppfattar finns i 

gymnasieskolan. De karaktäriseras av hur gymnasieskolans organisation och arbetssätt bidrar 

till stress. Dock är dessa teman inte helt åtskilda utan samvarierar i mycket hög grad. Det 

innebär att diskussionen utgår från de mest framträdande dragen från resultatet. De faktorer 

som eleverna i denna undersökning lyfte fram som stressfaktorer var psykosociala faktorer. 

Enligt Theorell måste de psykosociala faktorerna väga jämt för att inte personer ska uppleva 

stress och därigenom uppleva sämre hälsa och välbefinnande.75 

 

Ovisshet, otydlighet och oklara gränser 

Eleverna i denna undersökning uppfattar större ansvarstagande och högre krav på sina 

arbetsinsatser som stressfaktorer. Detta finns det belägg för under litteraturgenomgången där 

flera forskare delar denna uppfattning. Enligt Theorells krav-kontrollmodell är höga krav och 

obefintlig kontroll den främsta kombinationen för att skapa stress.76 En rapport från 

Skolverket visar också att stress bland elever orsakas av just höga krav och liten egenkontroll 

över arbetssituationen.77 Währborg menar även att prestationskrav och känslan av att inte ha 

kontroll framkallar stress hos barn.78 Cassidy menar därtill att kravet på prestation samverkar i 

allra högsta grad med välbefinnande och glädje.79 

 

Enligt eleverna handlar det om större ansvar och krav än från grundskolan, nya arbetssätt och 

examinationsformer med oklara förväntningar, ojämnt upplägg i terminsplanering, upplevd 

tidsbrist och en störande arbetsro. Ellneby berör detta då hon menar att snabba byten mellan 

ämnen och teman där elever inte hinner avsluta vad de påbörjat framkallar stress.80 Westlund 

menar att tidsaspekten är av stor vikt att beakta eftersom det hänger ihop med läxläsning. Hon 

                                                           
75 Theorell, s.15 
76 ibid, s.17 
77 Skolverket, 2003, s.105 
78 Währborg, s.38 
79 Cassidy, s.143 
80 Ellneby, s.59 
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menar att tiden utanför skolan inte utgörs av viktig social gemenskap utan av läxuppgifter i 

ensamhet. Lärandet har inga gränser vilket går ut över elevernas hälsa.81 Dessutom måste 

elever ha tid till annat än bara skolaktiviteter. Enligt Ellneby är det viktigt att det finns tid till 

att ”bara vara” för att inte överstimuleras av olika sinnesintryck vilket skapar stress.82 

 

Egna krav samt överkrav från lärare och föräldrar 

Elevernas egna förhållningssätt till sitt skolarbete upplevs vara stressframkallande, med höga 

krav på sig själva, dålig arbetsdisciplin som en följd av ökat ansvar, och upplevda dåliga 

ämnesförkunskaper med tidsbrist som följd. Från lärarhåll uppvisar undersökningen att det 

finns brist på stöd men även att det förekommer press och oklara personliga förväntningar 

från lärarhåll vilka uppfattas som stressfaktorer av eleverna i denna studie. Detta stöds av 

exempelvis Währborg som menar att det är dåliga relationer till lärare som i synnerhet är 

stressframkallande faktorer hos elever.83 Barnombudsmannen visar dessutom genom en 

undersökning att lärare som ställer höga krav ofta blir en stressfaktor hos eleverna.84  

 

Stor press från föräldrar och deras ovisshet om elevers situation i skolan uppfattas som 

bidragande stressfaktorer i denna studie. Detta stöds av Skolverkets rapport som visar att 

föräldrar som ställer höga krav uppfattas som stress bland elever.85 Enligt Währborg 

framkallar dåliga sociala relationer till föräldrar stress bland deras barn.86 Jag tror detta kan 

medföra att eleverna bli osäkra på vad deras föräldrar egentligen tycker om elevernas 

prestationer i skolan, vilket skulle kunna uppfattas som stressande. 

 

Brister i social miljö 

Denna undersökning visar att eleverna uppfattar att det finns brister i den sociala miljön i 

form av konkurrenstänkande (vilket diskuteras mer kring under rubriken Betygshets och 

konkurrens), att det finns en gemensam stress i klasserna som ”smittar av sig”, att det på ytan 

ser bra ut och att det inte öppet diskuteras om stress bland eleverna. Detta är upplevda orsaker 

till stress i deras skolmiljö. Dessutom kan en snedfördelning mellan pojkar och flickor bli en 

förhöjd stressfaktor då Barnombudsmannens undersökning87 samt Skolverkets rapport88 visar 

                                                           
81 Westlund, s.60 
82 Ellneby, s.44 
83 Währborg, s.38 
84 Barnombudsmannen rapporterar – Barn och unga berättar om stress, (Stockholm, 2004), s.5 
85 ibid, s.11 
86 Währborg, s.38 
87 Barnombudsmannen rapporterar (2004), s.5 
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att flickor är mer stressade än pojkar. Detta skulle då betyda att majoriteten av eleverna i den 

undersökta gruppen bär på stress, vilket skulle innebära en större risk att stressen ”smittar av 

sig” både bland flickorna och dessutom till pojkarna i klasserna. Men gällande 

genusperspektivet är antalet pojkar i min undersökning för litet för att kunna dra några 

generella slutsatser. Detta för att både flickorna och pojkarna uppger skolrelaterade 

stressfaktorer. Så att flickorna i denna studie upplever mer stress än pojkarna går inte att uttala 

sig om säkert. 

 

Om det förekommer allt för hög stress i en klass kan det leda till en dålig gemenskap bland 

eleverna. Gemenskapen kan diskuteras utifrån begreppet harmoni som Währborg beskriver 

som ett av de områden som behöver mätas när man ska undersöka stress bland elever.89 Även 

Cassidy tar upp gemenskap som en viktig del av socialt stöd och ser den som en förutsättning 

för att på ett bättre sätt kunna handskas med stress.90 

 

Betygshets och konkurrens 

Betygshets, oklara betygskrav för framtiden, otydliga betygsgränser och upplevd orättvis 

betygssättning uppfattas som stressfaktorer av eleverna. En faktor som skulle kunna förklara 

detta är att det krävs höga betyg för att komma in på högre utbildning och är det detta som 

eleverna eftersträvar så blir detta med otydlighet i samband med betyg en stressfaktor. Detta 

beskrivs också av Barnombudsmannen som en hög press på eleverna.91 Ellneby framhåller 

också att skolan är en tvångsmässig verksamhet som bygger på prov och kontroll. Detta i sin 

tur skapar ett konkurrenstänkande bland eleverna.92 Detta skulle enligt min uppfattning kunna 

leda till att eleverna känner att de måste tävla mot varandra.  

 

6.2. Metoddiskussion 

Valet av metod styrdes av syftet att titta på elevers tankar om stress – därmed en kvalitativ 

metod. Det ursprungliga syftet var att jämföra två skolors uppfattningar om stress, men att 

tillämpa en komparativ metod blev svårt då de två grupperna med informanter blev mycket 

ojämna till antal och kön. Varför blev då fördelningen ojämn? Den ena skolans elever gav 

intryck av att de blivit tillsagda att ställa upp i undersökningen medan den andra skolans 

                                                                                                                                                                                     
88 Skolverket, 2003, s.102 
89 Währborg, s.38 
90 Cassidy, s.140 
91 Barnombudsmannen rapporterar (2003), s.26 
92 Ellneby, s.59 
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elever lockades att delta med något slags ”plus i kanten”. Trots denna ”belöning” valde inte 

alla att delta. Varför var det så? Kanske hade de viktigare saker att göra – det var trots allt på 

denna skola som eleverna kunde försöka höja betygen i sina ämnen in i det sista till 

vårterminens slut i årskurs 3. Hade de därmed inte tid? Var de för stressade för att ställa upp i 

min undersökning om stress? Detta är något jag funderat över i efterhand. Så på grund av den 

ojämna fördelningen som uppstod upplevde jag att en komparativ analys inte skulle vara 

rättvis att tillämpa. 

 

En pilotstudie är alltid bra för att testa sina frågeställningar och så vidare, men detta 

genomfördes inte. Jag anser att detta uppvägdes av att jag fanns på plats när eleverna skrev 

sina berättelser. De hade då möjlighet att ställa frågor kring frågeställningarna om de 

upplevdes otydliga. 

 

Ett annat sätt att undersöka elevers uppfattningar kring stress skulle kunna vara att använda 

enkätstudie. Då hade jag nog nått många fler elever, men å andra sidan hade jag inte fått fram 

elevernas individuella uppfattningar, vilket kan missas i en enkät. En fördel på grund av att 

jag inte använde en enkätstudie var att jag fick in svar som jag kanske inte hade tänkt på att 

fråga om i en enkät. 

 

Sammantaget visade uppsatsresultaten att temaskrivning var mycket passande för att kunna 

undersöka elevers uppfattningar om vad de upplevde som stress i relation till skolan. Jag 

upplevde att majoriteten av informanterna visade positiv respons gentemot metoden. Liksom 

Green & Hartman upplevde jag dessutom att undersökningsmetoden gav upphov till 

välkomnande uttryck av personliga reflektioner från elevernas sida, samt att eleverna visade 

tankegångar av både djup och variation, något som, enligt författarna, är typiskt för barns 

tankegångar under den senare barndomen.93 

 

Att försöka genomföra en undersökning som är helt frivillig utan kompensation – med elever 

som dessutom går i årskurs 3 på våren innan deras studentexamen – var något jag inte hade 

tänkt igenom ordentligt. Många hade självklart annat att göra än att delta i min undersökning 

– skolarbeten skulle bli klara, betyg skulle höjas in i det sista, etc – vilket medförde ett stort 

bortfall av elever, och gjorde min ursprungliga komparativa ansats någorlunda svår att 

genomföra. Jag är dock tacksam för de elever som ändå ställde upp och gjorde det möjligt för 
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mig att istället tillämpa en kvalitativ ansats på undersökningen. Slutligen tycker jag att 

analysarbetet med indelning av materialet i kategorier var bra för att det blev ett systematiskt 

sätt  att angripa det insamlade materialet. 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

Som jag tidigare nämnt så var mitt ursprungliga syfte att tillämpa en komparativ ansats på 

undersökningen, men detta blev svårt då det blev två mycket ojämna grupper utifrån antalet 

deltagande elever. Därför vore det intressant som fortsatt forskning att lyfta fram den 

komparativa ansatsen där elever från två olika gymnasieskolor jämförs med varandra, gärna 

teoretiska program kontra praktiska, för att se eventuella skillnader och likheter i 

gymnasieelevernas uppfattningar kring stressfaktorer i skolarbetet och skolmiljön. 

 

                                                                                                                                                                                     
93 Green & Hartman, s.28 
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Bilaga 1. Introduktionsbrev till skolorna 

 
 

 
Till lärare för elever i årskurs 3. 
 
Hej! 
 
Jag är lärarstudent på Linköpings universitet och undrar om jag skulle kunna få genomföra en undersökning på 
en grupp elever från årskurs 3 på er skola? 
 
Anledningen är att jag för närvarande arbetar med mitt examensarbete som behandlar gymnasieelever och deras 
syn på stress i relation till sin skolsituation. 
 
Och anledningen till att jag frågar er är för att det skulle vara mycket spännande att undersöka och jämföra olika 
elever från helt olika gymnasieskolor, såsom en friskola med er kommunala friskola/internat. 
 
Undersökningsmetoden jag använder är "temaskrivning" vilket innebär att elever skriver ned sina tankar kring 
ett specifikt tema – i detta fall "vad upplever du som stress i relation till din egna skolsituation" - med ett antal 
stödpunkter som hjälper eleverna att få igång tankeverksamheten kring temat. 
 
Omfattningen bestämmer varje elev själv. Det är helt upp till dem om de vill skriva ned sina tankar med några få 
meningar eller med åtskilliga meningar. Tiden för detta borde räcka med 1 timme. 
 
Om eleverna är intresserade så får de gärna själva bestämma en dag och en tid som passar dem. Eftersom jag 
kommer ut till skolorna så vore det bra om de har en lugn lokal att sitta i vid skrivandet. Detta skulle i så fall 
helst behöva genomföras senast inom 1 - 2 veckor. 
 
Allt intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt vilket bl.a innebär att eleverna bara behöver uppge sitt 
kön och ålder, EJ namn. Vidare är det bara En person - jag - som kommer att samla in och titta på deras 
handskrivna texter. Alla handskrivna texter kommer jag därefter skriva av i en dator vilket medför att 
handsstilarna döljs. De avskrivna texterna kommer sedan undersökas och bifogas i min undersökning. 
 
Jag vore tacksam om ni snarast möjligast kan fråga eleverna i årskurs 3 om de vill ta del av denna undersökning. 
 
Om ni eller eleverna vill ha mer information eller om ni har någon fråga så är det bara att ringa eller e-posta mig: 
[…………………] / [……..…]@student.liu.se 
 
Jag hör av mig inom kort och följer upp min förfrågan. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar, 
Gustav Liedberg 
Lärarstuderande vid Linköpings universitet 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Instruktion till eleverna 
 
 

 
Tema: ”Stress inom skolan” 
 
Stress kan vara att känna: 
> överansträngning 
> påfrestning 
> spänning 
> nervositet 
> oro 
> jäkt 
> bråttom 
> hets 
> press 
 
Vad upplever du som möjliga stressfaktorer i relation till din egna skolsituation? 
Skriv ned vad du tänker om: 
 
●  din tid i gymnasieskolan jämfört med din tidigare skolgång 

●  din arbetstakt i skolan 

●  att ta eget ansvar i skolan 

●  din arbetsro i skolan 

●  de förväntningar och krav som kan ställas på dig från föräldrar och lärare 

●  stöd från lärare, föräldrar och kompisar 

●  betygssättning och hur det kan påverka dig i skolan 

●  den sociala gemenskapen i skolan 

 
andra funderingar kring stress inom skolan 
 
OBS 
Kom ihåg att det inte finns något som är rätt eller fel i det här sammanhanget. Du ska helt och 
hållet utgå från dina upplevelser och då är allt RÄTT eller hur? 
 
 
 
 
 
 

Född år: 19_____ 
 
Pojke  Flicka  



 

 

Bilaga 3. Exempel på två temaskrivningar 
 
Flicka #1, 19 år: 
Stress, det ska ju vara bra i en viss mängd, öka prestationsförmågan och göra mig mera skärpt. Det stämmer 

absolut. Det måste ju vara det som är anledningen till att det faktiskt känns som en omöjlighet att lämna in en 

skoluppgift en vecka för tidigt. Det måste bli lite stressigt på slutet för att jag ska ta tag i det. Men stress i för stor 

dos får mig (och säkert de flesta) att känna mig trött och jag lyckas inte att ta tag i någonting någonstans fastän 

jag borde börja i en ände och beta av en sak i taget.  

    Min tid på gymnasiet har varit mer präglad av stress än under tidigare skolår, till det finns många anledningar. 

En av anledningarna är så enkelt som att jag gör mera på fritiden nu. En annan är att det i min klass nu på [denna 

skola] finns mera ”konkurrens”, alla är väldigt duktiga och omedvetet finns en vilja att vara duktig, duktigare. I 

min klass på högstadiet fanns en annan blandning av människor, där det var många som inte var särskilt 

studiemotiverade. Det var därför inte svårt att vara bland dem med bäst resultat då jag hade ganska lätt för 

skolan. Nu på gymnasiet är det stressande att alla vill och alla förväntar sig att få MVG i alla ämnen. Att även 

lärare förväntar sig att det är det enda betyget jag ska känna mig nöjd med. Jag har hört att systemet som [denna 

skola] har för sin betygssättning också är en jättestor (till och med) stressfaktor, det att jag alltid kan göra något 

åt mina betyg, göra om och göra mer, påverkar nästan alla betyg till sista terminen. Det kan ses som en fördel 

men också som en jättestor press.  

    Arbetstakten både för mig och den här skolan är som ”ketchupeffekten” först är det jättetungt ett tag och sedan 

kommer precis allt på samma gång och jag sitter uppe halva natten. Det här tror jag beror på en brist i både min 

egen och i lärarnas planering. Jag tror att det är väldigt svårt att undvika helt, men det skulle kunna bli bättre. 

    Eget ansvar – jag tror att det är viktigt, men självklart krävande. Det finns en viss gräns där jag faktiskt tycker 

att t ex en lärare ska gå in med klara direktiv. Det är fortfarande jag som bär ansvaret men lite lärardirektiv är bra 

för att sätta upp rimliga ramar sen framför allt för att göra arbetet lite mer lika elever emellan. Det blir lätt så att 

man triggar upp varandra. – Va, gjorde du ditt arbete på 8 sidor, då måste nog jag skriva lite till.  

    Arbetsro – oj det beror ju på så många olika saker. Att ha eller inte ha arbetsro beror på så annorlunda saker nu 

än vad det gjorde i högstadiet. I högstadiet berodde störd arbetsro oftast på att någon annan elever var ”stökig”. 

På gymnasiet finns däremot en annan disciplin. Nu på gymnasiet är det till exempel accepterat eller i alla fall 

invant att några kommer för sent varje dag och ingen lärare räknar med att starta en lektion i tid, att en mobil 

ringer och någon går ut för att svara eller att någon av någon anledning går tidigare från en lektion. De här 

sakerna stör också arbetsron. Kanske är de också kopplade till det där med det egna ansvaret. Jag upplever det 

som störande att vi kommit in i cirkeln att läraren räknar med att några kommer för sent till lektionen och därför 

väntar lite med att sätta igång och eleverna räknar med lektionerna inte kommer igång i tid och därför kommer 

lite sent. Lektionerna blir kortare och ineffektivare och tiden försvinner för oss – stress! Sen upplever jag väl 

själv av att jag stör mig själv med tankar på något annat. Alltid är det något som händer, något på gång och alltid 

finns det något annat att tänka på. Jag tror att det faktiskt skulle vara bra med lite mera disciplin och respekt för 

lärarna i skolan för att göra stressen mindre påtaglig, lite mera gammaldags. 

    Förväntningar och krav finns ju alltid där men i lite olika grad. Jag vet att jag i högstadiet upplevde det som 

jobbigt att mina föräldrar inte uppmärksammade mina goda resultat för varje enskilt prov bara för att jag brukade 

få det resultatet medan min äldre syster fick jättemycket beröm för minsta lilla för att hon faktiskt hade det 

svårare än jag. Jag tror dock inte att de ställt så mycket krav på mig utöver ett gott uppförande och att jag gör 



 

 

mitt bästa. På gymnasiet vet jag att jag blivit jättearg och besviken på en lärare som jag inte tycker bör ha haft så 

mycket förväntningar på mig men som hela tiden sagt ”Du klarade det i alla fall” (för ett G jag var mycket nöjd 

med) och ”Det är inte långt kvar nu” (för ett VG+ jag var överlycklig för). Lärares förväntan på att man själv har 

kravet på sig att skriva MVG i alla ämnen. Ofta är det nog dock mina egna krav på mig själv som stressar, men 

de beror ju på omgivningen. Tanken på ett prov man fått G på gått bra finns liksom inte, det är ju jättekonstigt. 

    Jag tycker att det finns många som stöder mig, stöder mig för att jag ska må bra och uppmuntrar till att inte 

stressa ihjäl mig på grund av skolan. Det är inte alltid det fungerar eller tjänar det egentliga syftet men i princip 

alla jag känner försöker. Även klasskompisar! 

    Betygssättning har jag ju tagit upp ganska mycket och visst är det stressande men jag menar därmed inte att vi 

bör ta bort betygen. Det påverkar, visst påverkar det. 

    Den sociala gemenskapen i klassen är bra på så sätt att jag trivs jättebra med mina klasskompisar, däremot 

umgås jag tyvärr inte så mycket med dem utanför skolan då jag pendlar i en dryg timma till och från skolan varje 

dag. Det tar lite tid. Det är synd. Jag skulle jättegärna följa med på fler av de saker som händer efter skolan men 

tiden finns oftast inte. 

    Nu på slutet av trean är det mycket som ska göras både i och utanför skolan. Även framtiden, eller ovissheten 

om framtiden stressar lite. Men, som sagt, lite stress är bra. Jag tror att jag när jag kommit igenom de saker jag är 

stressad över är ganska bra på att släppa det. Brukar vara duktig på att släppa skolan på helgerna (oftast) och 

säga att är jag ledig så är jag ledig. 

 

Flicka #2, 19 år: 

När jag börjar tänka efter började nog stressen komma någon gång under högstadiet. Det var då man började få 

betygen G, VG eller MVG på sina arbeten, läxförhör och prov. 

    Jag ville ju alltid göra mitt bästa och jag har alltid haft höga ambitioner. Mina höga krav på mig själv gjorde 

mig väldigt stressad. Under gymnasiet ökade kraven och stressen mer och mer. Nu var man ju tvungen att få bra 

betyg i kurserna för att kunna bli det man ville efter skolåren. Det är svårt att veta vad man vill och det gör att 

betygen spelar en stor roll eftersom det är genom dem man sedan kan välja fortsatta studier. 

    Arbetstakten i skolan är väldigt stressad. Troligtvis på grund av att hela samhället är så stressigt i sig. 

    Ta eget ansvar har jag inga problem med, utan det som gör mig så stressad är att man har så mycket man 

måste göra, samtidigt som man vill hinna med de saker som man vill göra. De höga ambitionerna och kraven 

man har är även de en utlösande faktor. 

    Om man nu i slutet av sina gymnasieår vet vad man skulle vilja bli inom arbetsyrken och om då inte betygen 

räcker till blir man väldigt stressad, besviken på sig själv och man mår då psykiskt inte bra. 

    De sociala gemenskapen i skolan är nog mycket olika från person till person. På [denna skola] tror jag att 

gemenskapen mellan elever är mycket bra. Jag känner att man har klasskamrater som man kan lita på och som 

man kan diskutera med. Om man inte skulle ha goda och fina vänner skulle stressen och ångesten bli mycket 

värre. Så det tackar jag mina vänner för. Alla dessa faktorer tillsammans är nog en utlösande faktor till stress och 

ångest i skolmiljön. 


