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Förord 
 

Jag arbetade under en termin som gymnasielärare på en gymnasieskola i en norrlands-

kommun. Det var en utmanande tid full av nya möten, spännande samtal, konflikter och 

diskussioner. Många av de samtal som jag hade med mina elever handlade om att de kände 

sig stressade. Det var en stress som för vissa elever var så påtaglig att den direkt påverkade 

deras koncentration och därmed också deras studiesituation och  uppnådda resultat. Den stress 

de upplevde kunde handla om mer eller mindre skolrelaterade faktorer. En stor andel av 

eleverna uttryckte dock att den upplevda stressen kom i samband med hög studiebelastning 

tillsammans med faktorer som kunde relateras till deras privatliv, så som familjesituation, 

kompisrelationer och/eller partnerrelationer. Min upplevelse under det där halvåret var att det 

var en lika stor andel pojkar som flickor som sökte upp mig i syfte att få tala om sin stress, 

men att det var fler flickor som beskrev att de fått fysiska symtom på grund av stress. De 

fysiska symtom som flickorna beskrev var bland annat huvudvärk, magont och trötthet. 

Gemensamt för samtliga elever som jag talade med var att alla upplevde att vardagen var svår 

att få ihop, med alla måsten och alla krav.  

 

För mig innebar det där halvåret en unik möjlighet. Att få möta unga människor i den 

verklighet de befinner sig i är utvecklande, eftersom jag i en position som medmänniska och 

vuxen har chans att få en unik inblick i de ungas värld och ta del av deras erfarenheter. 

Samtidigt var det också en stor utmaning, då jag i position som lärare behöver ha kunskaper 

och verktyg för att kunna möta och vägleda dessa elever på ett professionellt sätt. Detta 

innebär band annat att jag behöver vara medveten om vad som ger upphov till stress hos unga 

och vilka symptom de uppvisar när de är stressade. 

 

De erfarenheter jag fick under det där halvåret fick mig att öppna ögonen och vilja skriva ett 

examensarbete som kan hjälpa andra nya (eller redan yrkesverksamma) lärare i deras möte 

med unga, nästan vuxna och kunna hjälpa och guida dem i deras prioriteringar och val och på 

sätt minska risken för att de upplever en hög stressnivå.  

 

Katarina Nilsson 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 
 

Många undersökningar visar att det finns en växande ohälsa hos elever till följd av 

skolrelaterad stress. Flera av rapporterna pekar dessutom på att flickor i högre utsträckning än 

pojkar lider av åtminstone fysiska stressymptom. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka om gymnasieungdomar upplever stress i skolan, vilka faktorer som bidrar till 

denna stress samt upplevda symtom av stress. Vidare vill jag se om det finns skillnader i hur 

flickor och pojkar reagerar på stress och om de stressas av samma faktorer eller inte. Slutligen 

vill jag jämföra elevernas upplevelse av stress med hur lärare uppfattar elevernas upplevelse 

av stress. Undersökningen är kvantitativ och en enkät delades ut till lärare och en till elever 

vid en gymnasieskola i en norrlandskommun. Resultaten av båda enkäterna bekräftar att det 

finns en stor upplevelse av skolrelaterade stress hos gymnasieungdomar. Lärare och elevers 

uppfattning om vilka faktorer som orsakar stress är höga krav på den egna prestationen, höga 

krav från föräldrar, höga eller otydliga krav från lärare, bristande stöd och återkoppling från 

lärare, hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Däremot när det gäller de symptom som 

elever uppvisar till följd av skolrelaterad stress uppger eleverna att flickor i mycket högre 

grad än pojkar upplever stressrelaterade symptom medan lärare uppfattar att pojkar uppvisar 

fler symptom på stress än vad flickor gör. Förslag på vad som kan göras i förebyggande syfte 

för att minska stress är bland annat samplanering för att undvika att eleverna överhopas av 

examinationer vid samma tidpunkt och en tydlighet gentemot elever om vad som krävs för ett 

visst betyg.  

 

Nyckelord: Skolrelaterad stress, gymnasieungdomar, stressymptom, stressfaktorer, 

genusskillnader 
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1. Inledning   
 

Enligt betänkandet “Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder 

(SOU 2006:77)”, går samhällsutvecklingen mot ett allt mer individualiserat och uppdelat 

samhälle. I ett sådant samhälle krävs enligt utredningen andra och kanske fler kompetenser än 

vad det gör i ett traditionellt och enklare samhälle. Förskolans och skolans huvuduppgift är att 

utveckla kompetenser, men den ökade psykiska ohälsan bland unga tyder, enligt utredningen, 

på att skolan inte fullt ut motsvarat de ökade krav som finns i dagens individualiserade 

samhälle (SOU 2006:77: 22).  I utredningen har knappt 700 ungdomar i grundskolan (årskurs 

9), på gymnasiet (årskurs 2 och 3) och på universitet från en liten, en mellanstor och en stor 

tätort i Sverige har fått möjlighet att ge sin syn på vad de anser är stress, vad stressen beror på 

samt vad man skulle kunna göra för att förhindra, alternativt minska stress. Majoriteten av de 

ungdomar som deltagit i undersökningen uppger att den främsta faktor som framkallar stress 

är skolan.  

 

Ungdomarna beskriver hur stressen till stor del beror på att mycket av skolarbetet måste göras 

hemma. Många uppger också att det är höga krav på och högt ansvarstagande kring egna 

studier som genererar stress (SOU 2006: 77: 14). Många påpekar också att de inte får den 

hjälp de behöver i klassrummet, eftersom att läraren inte hinner med då klasserna är så stora 

(SOU 2006: 77: 161).  

 

Utredaren menar också att det under de senaste 10-20 åren skett en ökning av andelen unga 

människor som inte mår bra. Oro, nedstämdhet, sömnproblem och värk är några av de 

symtom som blivit allt vanligare bland skolungdomar. Dessa symtom kan enligt rapporten 

kopplas samman med stress. Det är vanligare med stressymptom hos flickor, även om 

ökningen varit lika stor för båda grupperna (SOU: 2006, 77;13 ff).  

 

Skolverket har sedan 1994, vart tredje år, undersökt elever och lärares attityder till skolan. 

Bland annat har de undersökt stress hos elever. Den senaste attitydundersökningen, som 

genomfördes 2015 och visar att 60% av flickorna och 30% av pojkarna i gymnasiet upplever 

sig stressade (Skolverket 2016: 52). 2006 var motsvarande siffror 46% av flickorna och 21% 

av pojkarna (Skolverket: 2007: 51). De faktorer i skolan som upplevdes stressande var 

läxor/hemuppgifter, prov, egna krav och förväntningar, krav från föräldrarna och för lite tid 

mellan lektionerna.   

 

Just flickors försämrade välmående är något som även Evelina Landstedt skriver om i sin 

avhandling (Landstedt 2010: 1).  Hon menar att det redan i början av 2000-talet började 

komma alarmerande rapporter om en försämrad psykisk hälsa hos ungdomar, och då främst 

hos flickor.  

 

Karin Schraml (2013), konstaterar i sin doktorsavhandling (Schraml 2013: 18), baserad på en 

enkätundersökning som genomfördes år 2009 bland ca 300 ungdomar som gått första året på 
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gymnasiet, bland annat att 30 procent av de 16-åriga gymnasister som deltog, led av allvarliga 

stressymptom. Åtta procent led av så allvarliga stressymptom att deras symtom tidigare 

endast kunnat återfinnas hos vuxna personer som lider av utbrändhet. Vidare skriver Schraml 

att kroniska stressymptom, som till exempel känslomässig och fysisk utmattning eller 

svårigheter att ta till sig kunskap, kan göra det svårare att lyckas med de uppgifter som skolan 

kräver. Det kan handla om svårigheter att slutföra uppgifter som ges under lektioner, om att 

klara examinationer, om att kunna delta aktivt under lektionerna, i grupparbeten eller att 

kunna slutföra sina läxor.   

 

Det finns alltså fler än en rapport eller undersökning som tyder på att unga i allt större 

utsträckning inte mår bra. Flera av rapporterna pekar dessutom på att flickor i högre 

utsträckning än pojkar lider av åtminstone fysiska stressymptom. 

 

I läroplanen för gymnasieskolan står följande: “Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan att begränsas av rådande föreställningar och normer om vad som är kvinnligt 

och manligt”(Skolverket:2015)  

 

Läroplanen säger att skolan aktivt ska arbeta för att alla elever ska få samma möjligheter, 

oavsett om man är kvinna eller man. Hur detta ska genomföras rent praktiskt, verkar vara upp 

till varje enskild lärare och/eller skola) att komma fram till. Även om det i tidigare forskning 

finns mycket information att hämta om stress är det oftast inte specifikt skolmiljön som 

undersökts vilket innebär att det kan vara svårt som lärare att direkt få vägledning i hur man 

kan upptäcka och förebygga just skolrelaterad stress. Det finns också få beskrivningar av 

vilka symptom som elever uppvisar och om symptomen skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

Av denna anledning anser jag att det är viktigt att också ha med ett genusperspektiv i 

undersökningen.  

 

Som tidigare nämnts finns undersökningar som inkluderar frågor om lärares egen stress, men 

jag har inte lyckats hitta något exempel som visar hur lärare uppfattar stress hos elever, vilka 

symptom de tror elever uppvisar om de är stressade samt vilka faktorer som kan tänkas ge 

upphov till denna stress.  

 

Många rapporter pekar på att ungdomar i hög omfattning upplever stress, men det finns få 

konkreta förslag till hur man proaktivt kan arbeta för att förebygga stress.  

 

Genom att belysa och synliggöra ungdomars erfarenheter av stress, och vilka faktorer som i så 

fall påverkar, samt också låta lärare beskriva hur de upplever elevers stress, hoppas jag med 

denna undersökning kunna bidra till att fördjupa kunskapen kring skolrelaterad stress. 

Samtidigt hoppas jag öka förståelsen för de rådande situationer som kan återfinnas i skolan 

och hur lärare kan hjälpa elever genom att förebygga stress och känna igen stressymptom.   
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1.1 Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om gymnasieungdomar upplever stress i 

skolan, vilka faktorer som i så fall bidrar till denna stress samt upplevda symtom av stress. 

Vidare vill jag se om det finns skillnader i hur flickor och pojkar i så fall upplever stress och 

om de stressas av samma faktorer eller inte. Slutligen vill jag jämföra elevernas upplevelse av 

stress med hur lärare uppfattar elevernas upplevelse av stress. Målet är att praktiskt kunna 

bidra med kunskap för yrkesverksamma och blivande lärare att känna igen symptom på stress 

och att också kunna arbeta med faktorer som kan ge upphov till stress hos ungdomar. Finns 

det ett gap mellan lärares syn på elevers stress och elevers egen upplevelse av stress behöver 

detta belysas.  

 

De huvudsakliga frågeställningar som denna undersökning ska besvara är:  

 

 Upplever gymnasieungdomar i Sverige idag stress i skolan och vilka faktorer ligger i så 

fall bakom denna stress?  

 

 Finns det skillnader i flickors och pojkars upplevelse av stress, de symptom de 

upplever och i vilka faktorer som orsakar stress? I så fall, hur ser dessa skillnader ut? 

 

 Hur uppmärksammar lärare stressymptom hos elever och finns det en 

överensstämmelse mellan lärares uppfattning om elevers stress och vad som orsakar 

den och elevernas egen upplevelse?  

 

 Har elever och lärare förslag på hur skolan kan arbeta för att förebygga stress? I så fall 

hur lyder dessa förslag? 

 

1.2 Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning, här presenteras bakgrund, problem, syfte och frågeställningar 

 

Kapitel 2: Metodansats, här går jag igenom de metoder som har använts i denna studie samt 

diskuterar dess validitet 

 

Kapitel 3: Teori och tidigare forskning, här går jag igenom tidigare forskning och teorier som 

är relevanta för min studie. Jag orienterar läsaren i ämnet samt konstruerar min teoretiska 

referensram 

 

Kapitel 4: Enkätresultat, här sammanställer jag resultatet av de utdelade enkäterna till lärare 

och elever 
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Kapitel 5: Diskussion, här kommer analys av mitt empiriska material samt diskussion med 

egna reflektioner. Även tankar till vidare forskning tas upp.  

 

Kapitel 6: Summering och slutsatser dras utifrån studiens syfte.  

 

Som bilagor bifogas referenslista samt de enkätformulär som delats ut till elever och lärare 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att kunna undersöka om gymnasieungdomar upplever stress i sin vardag och vilka 

faktorer som i så fall bidrar till denna stress, är det viktigt att titta på den existerande 

forskningen runt stress, stress i skolan och kända faktorer som bidrar till stress.  Dessa teorier 

och förhållningssätt kommer att utgöra den teoretiska referensram som jag tar med mig för att 

utföra den här studien.   

 

Innan jag går in djupare på tidigare forskning så kommer jag att presentera några inledande 

begrepp som känns relevanta för att förstå den typen av studie som jag önskar genomföra och 

som kan belysa hur vi människor skapar en bild av oss själva.  

 

2.1. Kön/genus 
 

Niklas Ammert (2011) menar att begreppen kön och genus är begrepp som är under ständig 

diskussion av de forskare som i olika sammanhang använder dem. Tidigare gjordes en 

skillnad som gick ut på att kön fick stå för biologiska skillnader, medan genus fick stå för 

kulturella och samhälleliga uttryck för vad som definieras som manligt och kvinnligt 

(Ammert 2011: 162). Begreppet kön har i nordiska sammanhang haft en bredare innebörd än 

engelskans sex. Den nordiska definitionen ligger närmare innebörden av engelskans gender, 

som snarare syftar till sociala, kulturella och symboliska konstruktioner (Ammert 2011: 162).  

Jag kommer i denna studie att använda begreppet genus. 

 

2.2. Ungdom 
 

Landstedt (2010) skriver att begreppet ungdom har en relativt flytande innebörd. Begreppet är 

starkt kopplat till kultur och en kulturell kontext, vilket kan göra det svårt att ringa in vilken 

ålder som avses. Landstedt skriver dock att den tid som avses ofta ligger mellan åldern 10-19 

år (Landstedt: 2010,3). 

 

Då den här studien syftar till att undersöka unga människor i åldern 18-19 år, kommer jag 

därför vidare i studien att använda mig av begreppen ungdomar, gymnasieungdomar samt 

unga människor. 

 

2.3. Stress  
 

I Skolverkets rapport (2010) beskrivs existerande forskning om stress som huvudsakligen 

tvärvetenskaplig och därför definieras stress också olika beroende på perspektiv. Exempelvis 

kan stress ses som ett resultat när det sker en störning mellan miljö och människa. Det kan 

också ses som ett resultat om det uppstår en alltför stor obalans mellan de krav som 

omgivningen ställer och individens egna resurser. Faktorer som stökiga miljöer, krav, stress, 
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förväntningar och tidsbrist förknippas ofta som omständigheter som kan resultera i stress 

(Skolverket 2010:46).  

 

Marianne Frankenhaeuser menar att olika individer kan reagera på olika sätt fast inför samma 

situation (Frankenhaeuser 1995:17). Begreppet stress kan innebära en rad olika saker, 

beroende på vilken typ av stress det handlar om och i vilken typ av situation den uppkommer. 

Till exempel kan det handla om att kroppen spänner sig fysiskt, subjektivt upplevda hot, 

psykologiska reaktioner och tillstånd. Vad som är gemensamt för alla stressymtom är att de 

uttrycker en obalans som grundar sig i behovet för människor att anpassa sig till förändringar 

och en förändrad kravbild. Vidare har en människas psykologiska tillstånd bland annat som 

uppgift att sätta igång den fysiska stressreaktionen. Frankenhaeuser menar att stresshormoner 

är något som gynnar både den fysiska och den psykiska anpassningen till en kritisk situation, 

då individen både blir mera alert och mera handlingsberedd. En höjning av halten av 

stresshormoner under en kortare tid skulle därför kunna sägas vara gynnsamt och inte ett hot 

mot hälsan. Däremot är en höjning av halten av stresshormoner under en lång tid skadligt och 

sådana tecken bör ses som varningstecken, då de indikerar att en individ med dessa symtom 

befinner sig under alltför högt tryck. Om en individ känner sig oförmögen att kunna påverka 

den egna situationen, finns det stor risk att känslor som uppgivenhet och passivitet drabbar 

individen. Uppgivenhet och passivitet kan leda till ett påslag av stresshormoner. Passivitet och 

bristen på att kunna ta initiativ ökar i takt med att självförtroendet minskar (Frankenhaeuser 

1995: 22ff).   

 

Man skulle alltså kunna säga att en ständig samverkan mellan faktorer som fysiska, psykiska 

och miljöfaktorer påverkar om stress framkommer eller inte, vilka typ av stressymptom som 

visar sig och hur individen slutligen reagerar på stress. Då flera komplicerade faktorer 

samverkar i hur stress kommer till, med hänsyn till att individer också skiljer sig åt, är det 

svårt att uttala sig säkert vilka anledningar som finns och påverkar de processer som sker när 

människor upplever stress.  

 

Det är för övrigt väl dokumenterat att långvarig stress och spänning, även så kallad kronisk 

stress, till slut får en negativ effekt på hälsa och kan i förlängningen orsaka psykisk och 

fysiska sjukdomar (Schraml 2013: 5ff). 

 

I SOU 2006: 77 försöker man skilja på olika typer av stress, nämligen psykologisk, medicinsk 

och vardaglig stress (SOU 2006: 77). Den vardagliga definitionen av stress har enligt 

utredningen en relativt vid innebörd. Att känna sig frustrerad, att inte hinna med det man tänkt 

sig och att ha svårt att somna kan vara stress eller tecken på stress. Fysiska symtom som 

upplevs vara konsekvenser av påfrestningar, så som huvudvärk och magont, kan enligt 

rapporten sägas ingå i den vardagliga definitionen av stress (SOU 2006: 77: 33). 

 

2.4 Tidigare forskning  
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Min förhoppning med denna studie är som tidigare nämnt bland annat att kunna bidra med 

kunskap till yrkesverksamma och nyutexaminerade lärare. Genom att tillämpa ett 

genusperspektiv på denna studie hoppas jag att förståelsen för genus som vetenskapligt 

begrepp ska öka, och på sikt kanske bidra till att bli ett verktyg att arbeta utifrån och ta hänsyn 

till, när lärare möter unga människor med stressymptom. 

 

I Läroplanen för gymnasieskolan står det under rubriken “skolans värdegrund och 

grundläggande uppgifter”, att skollagen bland annat slagit fast att “Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla (Skolverket, lgr 11, s.5.)”  

 

Myndigheten för skolutveckling gav år 2003 ut ett material i syfte att sprida exempel på hur 

exempelvis skolor samt kommuner i samarbete med bland annat statliga myndigheter arbetar 

med jämställdhet, social- och etnisk mångfald (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/kunskap-om-konsmaktsordningen-i-

skolan_GR12600). I denna skrift menar författarna att arbetet med jämställdhet i skola och 

förskola är en pedagogisk fråga som är avhängig skolpersonalens kompetens och kunskap. 

Det pedagogiska arbetet måste formas med en medvetenhet kring genusfrågor som i sin tur 

bidrar till att öka jämställdheten (Calderon 2003: 11).  

 

Maria Hedlin (2010) påpekar att styrdokumenten visar på att lärare bör ha relativt goda 

kunskaper i genusfrågor. Hedlin menar att det är kunskaper som behövs för att kunna arbeta 

på ett sätt som överensstämmer med skolans jämställdhetsmål (Hedlin 2010: 7).  Hedlin 

skriver också att lärare måste ha kunskap kring genus för att sedan kunna samtala om dessa 

frågor tillsammans med sina elever. Hon menar att det inte räcker med att lärare har, vad hon 

kallar “vardagsförståelse”, då det istället kan få en oönskad effekt om frågor som rör kön inte 

sätts in i ett större sammanhang (Hedlin 2010: 8).  

 

Både i det material som Myndigheten för skolutveckling gett ut och i Hedlins artikel blir det 

tydligt att pedagogernas kunskaper kring genus ligger till grund för hur kvalitativt arbetet i 

skolan med genusfrågor kommer att bli. 

 

Evelina Landstedt (2010) skriver i sin avhandling att det finns en vikt av att undersöka 

ungdomars psykiska hälsa med en genusteoretisk analys (Landstedt 2010:V). Landstedts 

resultat visade bland annat att stress var dubbelt så vanligt hos flickor som hos pojkar. De 

psykiska problem som kom fram i undersökningen var bland annat relaterade till sociala 

relationer och till krav och ansvarstagande. Undersökningen visade också att psykisk ohälsa 

var starkt kopplad till bland annat ungdomars erfarenheter av höga krav och ansvarstagande 

gällande skolarbete och framtidsplaner. Landstedts genusanalys av resultaten förordar att 

ojämlika maktstrukturer och konstruktioner av femininitet påverkar flickors livsvillkor på ett 

sätt som bidrar till risk för psykisk ohälsa. Landstedt skriver också att det finns en vikt av att 

försöka utröna vad det faktiskt innebär att vara en man/pojke och en kvinna/flicka, i syfte att 

skapa en djupare förståelse kring unga människors livsvillkor (Landstedt 2010: 8). Det är 
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också flickor som tenderar att klandra sig själva för problem som uppkommer i deras sociala 

relationer och flickor känner sig oftare oroliga och bekymrar sig mera om andras välmående, 

än vad pojkar gör (Landstedt 2010: 12). Evelina Landstedts undersökning visar också att 

ungdomar som kände press att se ut och uppföra sig på ett särskilt vis ofta visade 

stressymtom. Detta var vanligast bland flickor, som rapporterade att de kände sig utmattade 

av förväntningar, av att behöva vara fina, söta, glada och trevliga. Pojkar rapporterade att den 

sociala press som låg på dem i fråga om att uppträda ”manligt” och den risk för att bli 

trakasserade om de inte uppfyllde denna roll, kunde bidra till att de upplevde stress. Att 

uppträda ”manligt” kunde i sammanhanget innebära att inte tala om känslor i skolan 

(Landstedt 2010: 34). En annan faktor som flickor rapporterade som stressande var deras oro 

inför andra och hur de kunde känna ett ansvar för andra människors känslor. Flickor uppgav 

också att de ofta oroade sig för att de skulle vara till bekymmer för andra (Landstedt 2010: 

34).  

 

Landstedt (2010) menar också att skolor är viktiga arenor där genus skapas och återskapas 

och att det därför finns en stor vikt att förstå de hierarkier och genusmönster som är kopplade 

till psykisk hälsa (Landstedt 2010: 42). Enligt Landstedt finns det flera aspekter i skolmiljön 

som har visat sig påverka ungdomars psykiska hälsa. Trots detta menar Landstedt att det 

behövs mera forskning kring de genusmönster som finns i den skolkontext som ungdomar 

befinner sig i (Landstedt 2010: 14). Landstedt menar att en genusanalys skapar verktyg som 

man kan använda för att nå kunskap kring hur flickors och pojkars liv formas inom och på 

olika områden i samhället. Hon ger exempel på hur ojämlika strukturer kan leda till ett 

försämrat psykiskt välmående hos flickor (Landstedt 2010: 61). I en SOU-rapport (2010) står 

det bland annat att skolans funktion inte enbart är en plats för kunskap och inlärning utan att 

den också är en social mötesplats (SOU 2010: 49).  

 

I Landstedts studie blir det tydligt att faktorer som ojämlika maktstrukturer och normativa 

konstruktioner av kön är bidragande faktorer till varför flickor upplever mera stress än vad 

pojkar gör. 

 

Landstedt (2010) skriver att kamrat- och familjerelationer är båda faktorer som utgör skydd 

såväl som risk när det kommer till ungdomars psykiska hälsa. Exempelvis finns det enligt 

Landstedt situationer där trygga, stöttande och stabila relationer också ger skydd till en ung 

människa. Problem inom familj, vänskapskrets och inom kärleksrelationer har dock visat sig 

vara en riskfaktor för att unga människor ska drabbas av stress. Detta visar sig vara särskilt 

vanligt hos flickor (Landstedt 2010: 11). Ungdomar som erfar att de känner sig ensamma, 

som ofta är i konflikt med både föräldrar och vänner och som uppger att de saknar socialt stöd 

har lättare att drabbas av känslomässiga problem så som ångest och depressioner (Landstedt 

2010: 11).  

 

Enligt Landstedt (2010) visade det sig att ungdomars erfarenheter av att känna sig 

respekterade och att känna att de hade stöd från, familj, vänner, klasskamrater, lärare och 

kärlekspartners var fundamentalt för en god psykisk hälsa. Landstedt skriver också att hennes 

studie visade att klimatet i skolan och de relationer som finns i skolan var viktiga faktorer som 
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i sin tur påverkade ungdomarnas psykiska hälsa (Landstedt 2010: 31). När det kommer till hur 

det psykiska välmående påverkas av skolans själva innehåll, till exempel betyg och prov 

verkar det enligt Landstedt främst finnas två olika banor. För det första så visar det sig att en 

hög förmåga att kunna ta sig till skolans innehåll samt att vara framgångsrik inom skolan 

genererar en god psykisk hälsa. För det andra så visar det sig att ungdomar som känner stress 

inför skolans innehåll, som ofta känner sig pressade och som ofta oroar sig kring den egna 

prestationen, löper risk för att utveckla stressymptom (Landstedt 2010: 12). Vidare menar 

Landstedt att  ungdomars psykiska välmående påverkas mycket av olika typer av trakasserier 

i skolan (Landstedt 2010: 12). Hon menar också att positiv påverkan så som att nå sina mål, 

erhålla komplimanger och att få uppskattning och erkännande för sina framgångar bidrog till 

att ungdomar kände en högre självkänsla och att de kände att de hade ett värde, 

självförtroende och glädje. Höga krav, press, rädsla för att misslyckas samt betungande ansvar 

kunde i stället skapa stress, ångest och känslor av skam (Landstedt 2010: 33). 

 

Andra faktorer som Landstedt tar upp och som enligt henne påverkar ungdomars hälsa är 

exempelvis ungdomars känsla av att kunna påverka sin studiesituation, elev-lärare relationer 

samt ungdomars känsla av känna sig trygga och säkra i skolan. 

 

Enligt Karin Schraml (2013) så tenderar flickor i högre utsträckning än pojkar att uppfatta sitt 

egenvärde relaterat till sina egna prestationer. Hon menar vidare att flickor oftare bekymrar 

sig för framtiden (Schraml 2013: 15). Flickor tenderar också enligt Schraml, att ha större 

press på sig själva och de har också i högre utsträckning mera sömnsvårigheter än vad pojkar 

har (Schraml 2010: 27). Schraml pekar bland annat på hur flickor ofta tar ett större ansvar för 

relationer, något som hon menar ofta skapar stress.  

 

Det finns en hög risk för att en individ ska känna sig stressad om individen upplever att hen 

har för lite kontroll över den egna arbetssituationen. Krav från skolan på olika sätt, 

tillsammans med oro inför framtiden, har visat sig vara de faktorer som ungdomar i högst 

grad uppger som stressande. Enligt Schraml (2013) kan det finnas en rad anledningar till 

varför ungdomar upplever oro inför framtiden och för den egna skolgången. Bland annat 

nämner hon att förändringar inom skolsystem och inom skolmiljön kan komma att upplevas 

som stressande för många. Kulturella och sociala förändringar inom ett samhälle medför att 

unga människor tvingas finna nya strategier för att hantera den vardag de befinner sig i 

(Schraml 2013:37). Vidare menar Schraml att den individualiserade kultur som idag är starkt 

närvarade i vårt samhälle, på många sätt erbjuder många möjligheter för unga människor. 

Samtidigt ställer en sådan kultur höga krav på varje individ att ta ansvar för sig själv och sin 

framtid, samt att se till att individen själv gör de val som är bäst för hen. Det har också visat 

sig att unga flickor ofta känner en stor press att nå personlig framgång samt att hantera 

utmaningar, på egen hand (Schraml 2013: 38). 

 

Karin Schraml (2013) fann i sin studie att studenter som uppgav skolrelaterade faktorer som 

huvudkälla till deras stress, också hade större benägenhet att oroa sig för sina studier och de 

kände sig också ofta överväldigade av sin arbetsbelastning. Dessa elever uppgav också att oro 

över skolprestation och en känsla av att skolarbetet var för krävande, i kombination med 
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pressen att prestera höga betyg visade sig vara särskilt sammankopplade med psykosomatiska 

symtom (Schraml 2013: 11). Skolprestationer anses vara viktiga områden för 

gymnasieungdomar, då de har en stor effekt på unga människors övergång till vuxenlivet i 

fråga om att kunna studera vidare. Skolprestationer anses också vara nära sammankopplat 

med hur en människas framtida välmående kommer att se ut (Schraml 2013: 18). Schraml 

skriver att en känsla av höga krav, låg självkänsla, sömnsvårigheter, lite socialt stöd från sin 

omgivning samt oregelbundna matvanor var faktorer som i hennes undersökning uppgavs 

vara de vanligaste anledningarna till allvarliga stressymptom. Schraml visar också på att om 

dessa ovan nämnda symptom visar sig i början av gymnasietiden, så finns det en stor risk att 

de kommer att följa med under hela tonåringens gymnasietid (Schraml 2013: 36). 

 

Schraml (2013) menar att det är av stor vikt att skolan arbetar aktivt för att motverka att 

ungdomar blir utsatta för situationer där de känner sig utanför den sociala kontexten. 

Ungdomar som inte trivs i skolmiljön och som inte känner att de har kamrater som de kan 

anförtro sig åt, uppger att de mår sämre och känner sig stressade. 

 

En studie av Lindfors & Folkesson Hellstadius (2014) visar att skillnaden mellan pojkar och 

flickors upplevda stress också beror på ålder. Mellan yngre individer kan stress ses som 

relativt lika men under tonåren ökar skillnaderna. Tonårsflickor upplever stress och 

stressrelaterade problem i högre grad än pojkar i samma ålder. Under tonåren ställs de inför 

många förändringar och utmaningar av fysisk, psykisk och social karaktär. Det kan antas att 

dessa förändringar i sig upplevs som stressande. (Lindfors & Folkesson Hellstadius, 2014: 

30ff). 

 

Karina Nygren (2012) är i sin avhandling ”Adolescent self-reported health in the Umeå 

region” inne på samma slutsatser. En undersökning som gjorts 2005 bland tonåringar i årskurs 

7-9 visar att relativt många unga känner sig stressade. Flickor i högre utsträckning än pojkar, 

speciellt ju äldre de är.  

 

 

I SOU-rapporten från 2006 står det att läsa att undervisning som ställer höga krav på eleverna 

och där läraren ofta ger återkoppling till eleverna i fråga om elevernas prestationer förbättrar 

elevernas prestationer i skolan. Det gör det även om eleverna får en undervisning som har 

tydliga mål. Detta i sin tur minskar risken för beteendeproblem som visar sig genom 

utagerande beteende (SOU 2006:77: 159 ff). Skolor där man lagt stort fokus på höga krav, 

tydliga mål samt en kontinuerlig återkoppling av lärarna till eleverna, har benämnts som 

”framgångsrika skolor”. Begreppet kommer från studier som gjorts av skolor där barn och 

ungdomar presterat väl trots att de kommer från mindre socialt gynnade familjeförhållanden 

(SOU 2006:77: 160). 

 

År 2009 genomförde SCB en studie där de undersökte barns och ungdomars 

levnadsförhållanden. Undersökningen visar bland annat att höga krav på sig själv och att 

känna stress över läxor och prov är vanligare bland flickor och pojkar. En annan anledning till 

att känna stress är enligt undersökningen höga krav från sina föräldrar, lärare och/ eller att ha 
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höga krav på sig själv. Att känna stress på grund av höga krav på sig själv är vanligast hos 

elever som går på gymnasiet och det är vanligare bland flickor än bland pojkar (SCB 2010: 

1). 

 

Skolverket genomför vart tredje år (sedan 1994) en undersökning om elevers och lärares 

attityder till skolan. En aspekt som ingår i undersökningen är upplevelsen av stress hon elever 

och lärare. Lärarna tillfrågas om upplevelsen av den egna stressen, men inte om i vilken 

omfattning och hur de uppfattar stress hos sina elever. Undersökningen av de äldre eleverna i 

årskurserna 7-9 samt gymnasiet genomförs som telefonintervjuer. Den senaste 

attitydundersökningen, som genomfördes 2015 visar precis som tidigare undersökningar att 

flickor i högre grad upplever att de är stressade än pojkar och att upplevelsen av stress är 

högre ju äldre eleverna blir (Skolverket:2016). I gymnasieskolan känner sig sex av tio kvinnor 

oftast eller alltid stressade i skolan jämfört med tre av tio män (Skolverket 2016: 52). Dessa 

siffor är högre än 2006 när motsvarande siffror var 46 procent av flickorna och 21 procent av 

pojkarna (Skolverket 2006: 51). De faktorer i skolan som upplevdes stressande var främst 

läxor/hemuppgifter, prov, egna krav och förväntningar, krav från föräldrarna och för lite tid 

mellan lektionerna. På gymnasieskolans högskoleförberedande program är andelen elever 

som oftast eller alltid känner sig stressade högre (fem av tio) än på yrkesprogram (tre av tio). 

 

I SOU-rapporten (SOU 2006:77: 162) uppger flera av de intervjuade ungdomarna att lärarnas 

relationer till eleverna är viktig för elevernas psykiska hälsa Ungdomarna i undersökningen 

menar att en nära och god relation mellan lärare och elev kan förhindra stress, våld, mobbning 

och depressioner.  

 

Danielsson (2006) skriver i sin rapport om vikten av att ha sociala relationer, både för den 

fysiska och för den psykiska hälsan. Vidare menar Danielsson att ungdomsåren är en tid då 

relationer till kamrater blir viktigare och att de i viss mån kan väga upp för om relationerna 

inom den egna familjen inte är så goda (Danielsson 2006: 35). Danielsson skriver att 

gemensamt för både pojkar och flickor är att många upplever det svårare att tala med sina 

föräldrar ju äldre de blir. Pojkarna i hennes undersökning uppger dock att de tycker att det är 

lättare att tala med sina fäder och sin äldre bror/ bröder, än vad flickorna tycker att det är. 

Flickorna uppger istället att de tycker att det är lätt att tala med bästa vännerna och kamrater 

av samma kön (Danielsson 2006: 36ff ). Danielsson skriver att gemensamt för pojkar och 

flickor är att de får svårare att vända sig till sina föräldrar ju äldre de blir, samtidigt som 

många i Danielssons undersökning uppger att de fått lättare att anförtro sig till vänner i och 

med att de blivit äldre.  Danielsson menar att majoriteten av ungdomarna i hennes 

undersökning uppgav att de kände stöd från sina föräldrar och att föräldrarna hjälpte dem om 

det uppstod problem i skolan. De upplevde också att de fick uppmuntran av sina föräldrar. De 

15- åriga flickorna upplevde dock i mindre utsträckning än pojkarna att deras föräldrar hjälpte 

dem om de hade problem i skolan (Danielsson 2006: 45).  

 

Danielsson (2006) skriver att det finns några faktorer som är särskilt viktiga för att ungdomar 

i skolan ska finna sig tillrätta och trivas i skolan, som till exempel handlar om att de känner 

sig delaktiga i skolan, att de kan påverka sina arbetsförhållanden samt att de känner att regler 
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är rättvisa. Enligt Danielsson minskar andelen elever i och med stigande ålder, som upplever 

att de har möjlighet att påverka. De är också färre med stigande ålder som upplever att skolan 

är rättvis (Danielsson 2006: 43). Stödet från lärarna är något som är en viktig faktor och som 

påverkar hur det går i skolan för ungdomar. Med stigande ålder så uppger fler att stödet från 

lärarna minskar och det är en högre andel flickor som uppger detta (Danielsson 2006: 44). 

 

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Som jag beskrivit under avsnittet tidigare forskning så finns det flera undersökningar som 

visar på att det under de senaste årtiondena skett en ökning av andelen ungdomar som känner 

sig stressade av skolan. Rapporterna pekar också på att flickor i betydligt högre grad än pojkar 

upplever sig stressade. De flesta av de studier jag har lyckats hitta inom området är att 

betrakta som ganska gamla. Även om Schramls avhandling publicerades 2013 är studien 

baserad på data från 2009. Det innebär att undersökningen nu är åtta år gammal. Det enda 

undantaget är egentligen Skolverkets attitydundersökning från 2015. 

 

År 2011 genomfördes en gymnasiereform som innebar många och stora förändringar för 

huvudmän, skolor och elever. Nya gymnasieprogram, examensmål, ämnesplaner, kunskaps-

planer och ny betygskala infördes. Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 

blev permanent, två examina infördes och det individuella programmet ersattes med fem 

introduktionsprogram. Även om syftet med denna undersökning inte på något sätt är att utreda 

effekter av gymnasiereformen känns det ändå högst relevant att göra denna typ av 

undersökning igen och därmed ta reda på om stressupplevelsen är lika utbredd som tidigare 

och om det fortfarande finns stora skillnader mellan pojkar och flickor. Tyvärr tyder 

skillnaden i resultat mellan Skolverkets attitydundersökning 2015 och 2006 på att upplevelsen 

av stress inte har minskat.    

 

Min genomgång visar också att få undersökningar har fokus på endast skolsituationen utan 

befintlig forskning inriktar sig på ungdomars hela vardag. Ofta finns dock skolan med som en 

av de faktorer som kan ge upphov till stress bland unga, bland annat genom höga krav på den 

egna prestationen, höga krav från föräldrar, höga eller otydliga krav från lärare, bristande stöd 

och återkoppling från lärare, hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. I och med att det inte 

specifikt är skolmiljön som undersökts innebär det inte man som lärare direkt kan se hur man 

kan se och förebygga just skolrelaterad stress. Återigen är undantaget Skolverkets 

attitydundersökning som i huvudsak fokuserar på skolan även om andra aspekter som fritid 

också inkluderas. 

 

Trots att jag gått igenom en betydande omfattning av tidigare forskning är det också få som 

nämner vilka symtom på stress som uppvisas. Sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro, huvudvärk, 

ont i magen är symtom går att finna i SOU:s betänkande från 2006 (SOU 2006:77: 13). I 

övrigt finns mer kroniska reaktioner på långvarig stress beskrivna (Schraml 2013). Detta är 

något som inte heller finns beskrivet i Skolverkets attitydundersökningar. Detta gör det svårt 

för lärare att kunna läsa av symptom och tidigt agera på elever som uppvisar stressymptom.  
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Trots en omfattande litteraturgenomgång har jag inte lyckats hitta någon forskning där lärare 

får beskriva sin uppfattning om elevers stress. Här finns ett viktigt bidrag att göra. Om lärare 

har en annan uppfattning än elever om vilka faktorer som ger upphov till stress, vilka 

symptom elever uppvisar när de är stressade samt hur stress kan förebyggas är sannolikheten 

liten att lärare lyckas i sitt arbete med att förebygga stress.  

 

I princip alla rapporter jag gått igenom konstaterar att ungdomar i hög omfattning upplever 

stress, men det finns få konkreta förslag till hur stressen skulle kunna minskas. 

 

Min förhoppning med denna undersökning är som tidigare nämnts att kunna bidra med 

kunskap till nya och redan yrkesverksamma lärare så att de lättare kan känna igen symtom på 

stress och att de i preventivt syfte kan arbeta med faktorer som ger upphov till stress hos 

ungdomar. 
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3. Metod 
 

Här kommer jag att presentera undersökningens utformning samt metodval. Sedan presenteras 

utformning och konstruktion av enkäten samt hur urvalsprocessen gått till. I slutet av kapitlet 

kommer jag att föra en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Kvantitativ forskningsmetod 
 

När jag tänkte på hur jag skulle bära mig åt för att undersöka om gymnasieungdomar upplever 

stress i skolan, vilka faktorer som i så fall bidrar till denna stress samt upplevda symtom av 

stress insåg jag att en kvantitativ forskningsmetod skulle vara bäst lämpad och därmed ett 

viktigt val för min studie. En kvantitativ forskningsmetod är ansedd lämplig när en studie 

ämnar förklara samband och mäta ett fenomen (Abbott & McKinney, 2012 s. 35), (Bryman 

2011:175). Mitt empiriska material kommer att vara av numerisk karaktär och kommer att 

analyseras i tabeller, vilket också styrker ett kvantitativt metodval (Denscombe, 2014:344 ff).  

 

3.2. Forskningsansats & Forskningsdesign 
 

För att besvara mina forskningsfrågor samt uppfylla studiens syfte har jag samlat in empiriskt 

material som kommer att analyseras utifrån befintlig teori. Då jag inte ämnar skapa nya 

teorier utan snarare bekräfta och utveckla befintliga teorier med mitt empiriska material 

kommer denna studie ha en deduktiv ansats. Vid en deduktiv forskningsansats utgår forskaren 

ifrån tidigare teorier och granskar dessa mot verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

En deduktiv ansats anses ofta bättre lämpad för en kvantitativ studie då objektiviteten antas 

stärkas då utgångspunkten ligger i befintlig teori (Olsson & Sörenssen 2011:48), (Patel & 

Davidsson 2011:23).  

 

För den här studien har jag vidare valt en tvärsnittsdesign som innebär att data samlas in vid 

en specifik tidpunkt och från ett stort antal olika fall. Sedan kvantifieras data och eventuella 

sambandsmönster synliggörs. De två vanligaste formerna av en tvärsnittsstudie med en 

kvantitativ forskningsmetod är strukturerade intervjuer eller enkäter, där jag har valt det 

senare (Bryman, 2011:64ff). Anledningen till den valda metoden var att det rent tidsmässigt 

blev enklast. 

 

3.3. Enkäternas utformande 
 

Elevenkäten utformades för att kunna besvara två av studiens frågeställningar som 

tillsammans bidrar till besvarandet av studiens syfte (se bilaga). Utifrån frågeställning 

nummer ett: ”Upplever gymnasieungdomar i Sverige idag stress i skolan och vilka faktorer 

ligger i så fall bakom denna stress? ” formulerades enkätfrågorna tre och fyra. Enkätfrågorna 

konstruerades med grund från den teoretiska referensramen och består till mestadels av slutna 

frågor, vilket underlättar för respondenterna, ökar svarens jämförbarhet samt minskar 
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variationen i svaren (Bryman, 2011:245). Enkätfråga nummer fyra utgår specifikt från 

tidigare forskning om stress i vardagen och består av åtta fasta svarsalternativ. Detta för att 

underlätta för respondenterna, som i den här studien består av gymnasieungdomar, att ange 

olika faktorer som de upplever stressande i skolan. Utöver de fasta svarsalternativen fanns 

även utrymme att lägga till ett “annat” svarsalternativ.  

 

Utifrån frågeställning nummer två: “Finns det skillnader i flickors och pojkars upplevelse av 

stress, de symptom de upplever och i vilka faktorer som orsakar stress? I så fall, hur ser dessa 

skillnader ut?” konstruerades också enkätfråga nummer fem med fokus på upplevda 

symptom. Enkätfrågorna tre, fyra och fem i jämförelse med enkätfråga nummer två ämnar 

tillsammans svara på frågeställning nummer två. Slutligen finns fråga nummer sex med för att 

möjligen praktiskt kunna bidra med förslag på hur yrkesverksamma lärare skulle kunna arbeta 

med att hjälpa sina elever med stress. Denna svarar mot halva frågeställningen nummer fyra: 

“ Har elever och lärare förslag på hur skolan kan arbeta för att förebygga stress? I så fall 

hur lyder dessa förslag?”. 

 

Lärarenkäten utformades för att besvara frågeställning nummer tre: ”Hur uppmärksammar 

lärare stressymptom hos elever och finns en överensstämmelse mellan lärares uppfattning om 

elevers stress och vad som orsakar den och elevernas egen upplevelse?”   som tillsammans 

med de tidigare frågeställningarna bidrar till att besvara studiens syfte. Fråga ett, två och tre i 

lärarenkäten konstruerades för att kunna direkt jämföras med frågorna tre, fyra och fem i 

kombination med fråga två i elevenkäten. Frågorna fyra, fem och sex finns med för att 

möjligen praktiskt kunna bidra med förslag på hur yrkesverksamma lärare skulle kunna arbeta 

med att hjälpa sina elever med stress. Dessa frågor bidrar till att besvara frågeställning 

nummer fyra: “ Har elever och lärare förslag på hur skolan kan arbeta för att förebygga 

stress? I så fall hur lyder dessa förslag?” 

 

3.4. Urval  
 

För att välja ut lämpliga respondenter för att denna studie har jag utgått från ett målstyrt urval. 

Det syftar till att välja ut respondenter efter vissa kriterier med direkt hänvisning till 

forskningsfrågorna (Bryman 2011: 434). Utifrån detta har jag har haft två kriterier för att delta 

i studien. Gymnasieungdomar och lärare vid ett nationellt program i Sverige. På grund av 

begränsad tid och resurser så har urvalen i denna studien även tillämpats efter ett 

bekvämlighetsurval. Det vill säga att jag har använt mig av de respondenter som har funnits 

tillgängliga att delta i min studie (Bryman, 2011:194). Jag kontaktade två rektorer för två 

gymnasieskolor i en mellanstor kommun i norra Sverige för att få tillåtelse att dela ut mina 

enkäter. Jag fick svar från en rektor som skulle skicka frågan vidare till sina lärare. Jag fick 

svar av två lärare som skulle tillåta mig att dela ut mina enkäter under lektionstid. Deras två 

klasser utgör urvalet för elevenkäterna. Rektorn erbjöd mig också att kontakta skolans lärare 

gällande lärarenkäten. Vid ett besökstillfälle delades tio enkäter ut till de första lärarna som 

jag kom i kontakt med i skolans lärarrum. Ingen av de tillfrågade lärarna avböjde att delta i 

min studie.  
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3.5 Insamling och bearbetning av enkätdata 
 

Insamlingen av enkätdata (elever) gjordes under två dagar genom besök i de två 

gymnasieklasser där läraren tackat ja till att låta mig dela ut min enkät. I båda klasserna var 

eleverna i åldern 18-19 år. Vid besökstillfället så presenterade jag kort min studie och dess 

syfte samt underströk att det både var frivilligt och anonymt att delta. Jag valde att vara på 

plats medan eleverna besvarade enkäterna då jag ville vara behjälplig vid eventuella frågor 

som eleverna kunde ha. Min närvaro kan naturligtvis ha påverkat elevernas upplevda 

anonymitet men jag bedömde att förståelsen av enkäten som viktigare för studiens syfte. Jag 

delade ut 49 enkäter och samtliga elever i de två klasserna valde att delta i studien. Jag 

noterade ett bortfall på sex elever som inte var på plats i skolan vid utdelningstillfället.  

 

Insamlingen av enkätdata (lärare) gjordes under en dag genom besök i lärarrummet vid 

samma skola som eleverna. Vid besökstillfället presenterades jag kort min studie och 

underströk igen att det både var frivilligt och anonymt att delta. Enkäten delades ut och 

besvarades av tio lärare.  

 

Efter att enkäterna samlats in, totalt 59 enkäter, inleddes bearbetningen av en enkät i taget 

som presenteras i resultatkapitlet. Elevenkäterna besvarades av 49 studenter, varav 13 pojkar 

och 36 flickor. Resultatet för upplevelsen av stress, symptom av stress och bakomliggande 

faktorer till stress är sammanställda i Excel och redovisas i tabeller som procentsatser för att 

underlätta jämförelsen mellan genus. Elevernas förslag på hur lärare kan underlätta deras 

stress har presenterats förslag för förslag. För vissa av elevresultaten genomfördes 

signifikanstest i form av Chi2. På så sätt testas ifall de eventuella genusskillnader som kan 

observeras beror på slumpen eller om det finns en faktisk skillnad i fördelning mellan pojkar 

och flickor.  

 

Lärarresultatet sammanställdes i två tabeller för symptom på stress hos pojkar och flickor 

samt bakomliggande faktorer. De mera öppna frågorna om hur lärare idag proaktivt arbetar 

med att förebygga stress samt ytterligare förslag på hur lärare aktivt kan förebygga stress hos 

eleverna presenteras svar för svar. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

För en kvantitativ studie är det av stor vikt att den valda metoden skapar en hög reliabilitet 

och validitet. Validitet innebär att en studie mäter det den är avsedd att mäta (Esaiasson et al,  

2011:227) och det är viktigt för att kunna generalisera studiens resultat. Med reliabilitet 

menas tillförlitligheten hos en studie, att den kan upprepas och resultaten blir detsamma 

oavsett vem som genomför den (ibid).  

 

Som jag ser det är det viktigt men inte helt enkelt att bygga in hög validitet och relialitet i sin 

studie. Det jag har gjort som författare för att arbeta med validiteten av min studie är att 

diskutera den upplevda validiteten av mina enkäter ihop med syfte och frågeställning med 
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min handledare under arbetets gång. Sedan har jag försökt att erbjuda läsaren en 

genomskinlighet i varje moment av min studie där jag har beskrivit mina utgångspunkter, 

metoddesign, val jag har gjort samt varför.   

 

3.7 Metoddiskussion 
 

Jag är medveten om att ett bekvämlighetsurval får betraktas som en begränsning av 

generaliserbarheten med min studie. Det är väldigt svårt att få tag på lärare som är villiga att 

avsätta 20-30 min av lektionstid till att låta eleverna svara på enkäter. Vidare har jag inte haft 

tid och resurser till att sträcka deltagandet till mer än två klasser samt geografiskt sprida 

urvalet. Även urvalet av lärare får ses som en begränsning av generaliserbarheten på samma 

sätt då urvalet består av de lärare som funnits tillgängliga vid besökstillfället på skolan. 

Samtidigt så har, till min vetskap, ingen liknande studie som min gjorts så jag tror att ett 

bekvämlighetsurval kan tillämpas på den pilotstudie som den här uppsatsen borde kunna 

betraktas som. De resultat som min studie kommer att visa borde vara tillräckligt som grund 

för framtida större studier inom samma ämne.  

 

Eftersom urvalet inte är slumpmässigt är eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan 

pojkar och flickor inte generaliserbara till andra grupper än mitt urval. Dock kan 

signifikanstesten ändå ge en vägledning i och uppmärksamma läsaren på att det kan föreligga 

faktiska genusskillnader i upplevelse av stress och det kan vara viktigt att uppmärksamma det. 
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4. Resultat 
 

Här redovisas resultatet av de två genomförda enkätstudierna. 

4.1. Lärarresultat 

 

Enkäten delades ut till, och besvarades av tio lärare. 30 procent av lärarna upplever att deras 

elever ofta är stressade, medan 70 procent upplever att eleverna är stressade ibland. 70 

procent upplever att det finns en skillnad mellan de symptom på stress som de kan identifiera 

hos pojkar respektive hos flickor. I tabellen nedan redovisas de symptom på stress som 

lärarna identifierat, en kolumn redovisar symptom för pojkar och den andra symptom för 

flickor. Siffran i cellen anger hur många lärare som kryssat i att de identifierar just det 

symptomet. I och med att det var svårt att definiera möjliga symptom fick lärarna möjlighet 

att ange egna ifall de tyckte det behövdes. Som kan utläsas ur tabellen var det flera lärare som 

använde sig av den möjligheten.  

 

  Tabell 1: Lärares uppfattning av stressymtom hos pojkar respektive flickor 

 

    

Pojkarna verkar, enlig lärarna uppvisa något fler symptom på stress än flickorna, även om det 

är förvånansvärt lika. De största skillnaderna i upplevelse av stress mellan kön är att flickor i 

större utsträckning har ont i magen, medan pojkar i större utsträckning uppvisar irritation och 

orkeslöshet.  

 

80 procent av lärarna anser att det finns skillnader i vilka faktorer som bidrar till stress hos 

pojkar respektive hos flickor. Och flickor verkar reagera på fler faktorer än vad pojkarna gör. 

Den tydligaste skillnaden ligger, enligt lärarna i att flickor har egna prestationskrav som gör 

att de blir stressade.  

  

  Pojkar Flickor 

Huvudvärk 8 6 

Ont i magen 3 7 

Orkeslöshet 7 4 

Trötthet 9 9 

Nedstämdhet 8 8 

Irritation 5 2 

Nervositet 3 4 

Obehag inför skolan 2 1 

Annat, ange vad:   

Frånvaro 2 1 

Gråt/överkänslighet   1 

Koncentrationssvårigheter 1 1 

Rastlöshet 1   

Totalt 49 44 
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Tabell 2: Lärarnas uppfattning om vilka faktorer som bidrar till elevers stress, 

uppdelat på pojkar och flickor  

  Pojkar Flickor 

Egna prestationskrav 4 9 

Prestationskrav från 

omgivningen 
5 6 

Otydliga mål 6 5 

Betyg 7 8 

Arbetsbelastning (t.ex. 

tidspress, läxor) 
8 10 

Miljön i klassrummet 2 3 

Annat, ange vad:     

stora grupper 1 1 

Gruppsammansättning 

kunskapsnivå 
1 1 

Organisation/förflyttning av 

elever 
1 1 

Stress över att inte få läsa 

mot betyg 
1 1 

Totalt 36 45 

 

80 procent av lärarna anger att de idag arbetar aktivt för att förebygga stress hos sina elever. 

En av de insatser som flera av lärarna anger att de arbetar med är försöka tydliggöra vilka 

förväntningar de har på sina elever och att tydliggöra att det är skillnad mellan person och 

prestation. Man arbetar också frekvent med att försöka hjälpa eleverna att planera.  I tabellen 

tre redovisas varje enskild lärares svar på frågan: 

 

Tabell 3: Hur lärare arbetar proaktivt för att förebygga stress hos sina elever 

Hur lärare arbetar proaktivt för att förebygga stress hos sina elever 

Tydliga mål - vad är syftet med arbetsområdet och vad ska det utmynna i. Visar exempel. 

Jag försöker vara tydlig med vad jag förväntar mig av dem och prata med eleverna om 

vad som är rimliga förväntningar på sig själv. Många elever har en tvågradig betygsskala, 

A och värdelös vilket är väldigt hårt. 

Tydlighet med mål och planering. Tydlighet i mina krav. Enskilda "motivationssamtal" 

där vi pratar om vad som förväntas och vad som händer ifall man inte lyckas dvs jag 

försöker få dem att sänka kraven på sig själva 

Mindre förebyggande åtgärder som tydliga planeringar och mål med undervisning 

1. En blogg för att eleverna ska kunna följa arbetet i skolan även om de är frånvarande.  
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2. Pratar med eleverna om vikten av att planera sitt arbete 

Tydlighet och kommunikation kring mål, förväntningar och krav. Bekräfta person och 

inte enbart prestation. 

Diskuterar vikten av kost, sömn och motion. Talar med eleverna om att planera sin 

läxläsning. Ger ibland eleverna möjlighet att skjuta på prov om de har flera andra prov. 

Tydlig kring att det finns kurator på skolan för samtal och stöd kring olika stress, t.ex. 

som rör den privata situationen. 

Tydlighet är A och O. Långsiktiga planeringar som eleverna får ta del av, både enskilt 

och i helklass. Samtal med elever (ibland enskilt). Samarbete med EHT-teamet. Man 

kommer också långt med att visa "vanlig" medmänsklighet, lyssna på eleverna, visa 

förståelse för deras situation och ställa rimliga krav. 

 

Som avslutning tillfrågades lärarna om de hade ytterligare förslag på hur man skulle kunna 

arbeta aktivt för att förebygga stress. Återigen lyser vikten av att lyckas kommunicera mål 

och förväntningar igenom, samt att hjälpa eleven att planera sitt arbete. Två lärare föreslår att 

skolan skulle kunna tillhandahålla en examinationskalender för att underlätta i (både lärares 

och elevers?) planering.  En annan lärare kommer med mer kreativa förslag så som att skolan 

skulle kunna hjälpa elever inte bara genom att förebygga stress utan också hantera stress, 

genom t.ex. ”sovskola” eller yoga där eleverna får lära sig att slappna av. Alla förslag från 

lärarna på vad man ytterligare kan göra för att förebygga stress redovisas nedan:  

 

Tabell 4: Ytterligare förslag på hur lärare kan arbeta aktivt för att förebygga stress 

Ytterligare förslag på hur lärare kan arbeta aktivt för att förebygga stress 

I god tid berätta för eleverna om examinationer och tydligt förklara för dem vad som 

förväntas av dem för uppgiften. Det är även bra om personalen kan kommunicera med 

varandra så att elevernas arbetsbörda blir så jämn som möjligt över terminen. Man kan 

t.ex. ha en examinationskalender så att lärarna för överblick över elevernas arbetsbörda. 

Prata med elever och föräldrar om hur man organiserar sina veckor. Att det är bra att ha 

en överblick så man kan planera sina studier. Man blir väldigt trött av allt man inte gjort.  

Tydlighet! Vad vill skolan att eleven ska kunna och göra. Vad vill jag och menar jag som 

lärare med undervisningen, uppgifter, läxor 

Bra kommunikation. Tydlighet kring att man sätter betyg/bedömer prestationer inte 

människan bakom - man är lika värd även om man "misslyckas" eller inte får det betyg 

man önskat 

Tydliga krav på vad vi förväntar oss av eleverna både i avseende av kunskaper såväl som 

att komma i tid etc.  
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Samarbete i kollegiet kring uppgifter och prov. Ämnesövergripande samarbeten. 

Elevinflytande och elevdemokrati. Bra organisation och rutiner kring t.ex. elevhälsa. 

Att vara så tydlig kring målen, som är möjligt 

Skolan kanske kan erbjuda "sovskola", yoga, eller andra aktiviteter. Som enskild lärare 

handlar det nog om att använda någon slags fingertoppskänsla för varje enskild elev.  

 

4.2. Elevresultat 
 

Enkäten besvarades av 49 studenter, varav 13 pojkar och 36 flickor. I och med att det är ett 

ganska ojämnt antal pojkar och flickor som besvarat enkäten redovisas svaren i huvudsak som 

procentsatser för att underlätta jämförelser mellan dem. På frågan om de någon gång upplever 

sig stressade av skolan var det en elev som sa att han aldrig upplevde skolan som stressande. I 

övrigt fördelade sig svaren i enlighet med tabellen nedan. 

 

Tabell 5: Elevers svar (i procent) på frågan om de någon gång upplevt 

sig stressad av skolan, uppdelat på pojkar och flickor  

 

 Pojkar Flickor 

Nej, aldrig 8% 0% 

Ja, ibland 23% 8% 

Ja, 1-2 ggr/vecka 54% 14% 

Ja, 3-6 ggr/vecka 8% 53% 

Ja, varje dag 8% 25% 

 

Av tabell 5 framgår att flickorna oftare känner sig stressade än vad pojkarna gör. Ett 

signifikanstest visar att det finns en signifikant skillnad i fördelning mellan pojkar och flickor 

(p=0,003). Tre fjärdedelar av flickorna känner sig stressade minst tre gånger i veckan och en 

fjärdedel känner sig stressade så ofta som varje dag. Hos pojkarna är det mer än tre 

fjärdedelar som känner sig stressade av skolan max två gånger per vecka.  

 

På frågan om vilka faktorer kopplat till skolan som gör att eleverna känner sig stressade 

fördelade sig svaren i enligt tabell 6 

 

Tabell 6: Elevernas uppfattning om vilka faktorer som bidrar till stress i skolan,         

uppdelat på pojkar och flickor   

 

Stressfaktorer Pojkar Flickor 

Prestationskrav på mig själv 54% 89% 

Prestationskrav från omgivningen 23% 58% 

Otydliga krav från lärare 23% 39% 
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Bristande hjälp/stöd från lärare 23% 11% 

Bristande återkoppling från lärare 23% 19% 

Arbetsbelastning 92% 83% 

Betyg 38% 89% 

Miljön i klassrummet 8% 8% 

Annat: 

Sammanfallande deadlines, examinationer klumpade 

på en dag 8% 3% 

Annat: 

Netflix kommer ivägen 0% 3% 

Annat: 

Mycket som händer utanför skolan också 0% 3% 

Annat: 

Ångest 0% 6% 

Annat: 

Patriarkatet 0% 3% 

Annat: 

Arbete utanför skolan 0% 3% 

Annat: 

Jobbmöjligheter och/eller vidareutbildning 0% 3% 

  

 

Flickorna upplever i högre grad än pojkar att egna prestationskrav och prestationskrav från 

omgivningen är stressande än vad pojkarna gör. När det gäller egna prestationskrav är dock 

även pojkarnas siffra alarmerande hög då mer än hälften upplever den faktorn som stressande. 

Arbetsbelastning är något som både pojkarna och flickorna anger som stressande, och 

pojkarna i högre grad än flickorna. Flickorna är istället mer stressade över betyg. Även 

otydliga krav från lärare är något som flickorna anger som stressande. Resultaten är så pass 

lika att det inte finns några signifikanta skillnader i fördelning över faktorer mellan pojkar och 

flickor.  

 

Eleverna fick också svara på en fråga om stressymptom genom att ange hur ofta de upplever 

saker som huvudvärk, sömnsvårigheter, obehag inför skolan med mera. Resultatet redovisas i 

tabellerna sju och åtta. 

 

Tabell 7: Pojkars svar på hur ofta de upplever olika typer av stressymptom, 

färgkodade efter resultat 

Pojkar Nej, 

aldrig 

Ja, 

ibland 

Ja, 1-2 

ggr/veck

a 

Ja, 3-6 

ggr/veck

a 

Ja, varje 

dag 

Huvudvärk 15% 62% 15% 8%  

Ont i magen 54% 31% 15%   

Orkeslöshet  38% 38% 8% 15% 
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Svårt att sova 31% 38% 8% 23%  

Nedstämdhet 23% 46% 15% 15%  

Irritation 15% 23% 38% 8% 15% 

Nervositet 46% 23% 23% 8%  

Obehag inför 

skolan 
77% 23%    

 

Tabell 8: Flickors svar på hur ofta de upplever olika typer av stressymptom, 

färgkodade efter resultat 

Flickor Nej, 

aldrig 

Ja, 

ibland 

Ja, 1-2 

ggr/veck

a 

Ja, 3-6 

ggr/veck

a 

Ja, varje 

dag 

Huvudvärk 8% 47% 22% 22%  

Ont i magen 14% 33% 33% 11% 8% 

Orkeslöshet 8% 8% 28% 33% 22% 

Svårt att sova 14% 36% 22% 17% 11% 

Nedstämdhet 6% 17% 39% 33% 6% 

Irritation 3% 19% 39% 33% 6% 

Nervositet 6% 28% 47% 8% 11% 

Obehag inför 

skolan 
19% 36% 33% 8% 3% 

 

Tabellerna sju och åtta har färgkodats så att de procentsatser som ligger över 50 % har röd 

text medan de procentsatser som ligger mellan 25 % och 50 % har skrivits med orange text. 

Syftet är enbart att det ska blir lättare att se olika nivåer. I kolumnen ”Nej, aldrig” har ingen 

färg lagts in.   

 

Tydligt från tabellerna sju och åtta är att flickorna oftare känner av olika stressymptom än vad 

pojkarna gör eftersom de har flera orangea siffror i kolumnen 3-6 gånger/vecka. Hos flickor 

finns det också på varje symptom, förutom huvudvärk, de som dagligen upplever det. Både 

pojkar och flickor upplever ibland huvudvärk och har svårt att sova i ungefär samma 

utsträckning. Flickorna känner nervositet, nedstämdhet, orkeslöshet och har magont i större 

utsträckning än pojkarna och de upplever också i mycket större utsträckning obehag inför 

skolan. För nedstämdhet, nervositet och obehag inför skolan är skillnaderna i fördelning 

mellan pojkar och flickor signifikanta på fem procents nivå. För orkeslöshet och ont i magen 

är skillnaderna signifikanta på tio procents nivå.  

 

Eleverna fick också möjlighet att uttrycka hur de anser att deras lärare kan arbeta för att 

minska upplevelsen av stress. Väldigt många hänvisar till arbetsbelastning och säger att lärare 

kan bli bättre på att kommunicera med varandra så att inte alla prov och inlämningsuppgifter 

kommer samtidigt. Flera säger också att lektionstiden kan användas mer effektivt och att 

lärare kan blir mer tydliga med vad som krävs för ett visst betyg. En elev ger som förslag att 

det bör vara mer fokus på studieteknik i skolan.  
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Samtliga förlag redovisas i tabellen nedan.  

 

Tabell 9: Elevers förslag på hur lärare kan arbeta för att minska deras stress 

Elevers förslag på hur lärare kan arbeta för att minska deras stress  

Bättre klassmiljö, bättre klassammanhållning, alla ska kunna vara vänner 

Bättre tidsupplägg, bättre planering 

Förstå att vi behöver mer tid ibland när vi har extra mkt arbeten. 

Förståelse, alternativa lösningar som är individanpassat. T.ex. val av examination om man 

vill göra skriftlig eller muntlig. 

Försök att ändra betygssystemet (som är utformat efter personer som är akademiska). 

Ge mer tid för läxor/inlämningar, vara medveten om att elever känner stress och prata med 

eleverna om stress. 

Inte ha så många examinationer samtidigt. Lärarna måste alltså prata mer med varandra och 

eleverna så att examinationer blir mer utspridda. 

Inte lägga allt samtidigt, disponera kursen bättre, kolla med andra lärare. 

Kanske snacka med varandra och inte ha allt på samma gång. 

Kolla planering och höra med eleverna så att inte allt hamnar på en och samma vecka.  

Kommunicera med andra lärare för att disponera examinationer jämnare 

Mina lärare skulle kunna försöka koordinera läxorna tillsammans så att alla examinationer 

inte kommer samtidigt. 

mindre läxor 

Mindre stora uppgifter, börja tidigare med att gå igenom uppgifterna 

Mindre stora uppgifter, prov, uppgifter med längre deadline. 

Planera och kommunicera mer med eleverna så inte man lägger examinationer samtidigt 

som klassen har en massa annat. 

Reflektera över elevers arbetsbelastning. Minska hemarbetet. Testa samma kriterium flera 

gånger. Inte agera hetsande under lektionstid eller stressande. 

Samarbeta så allt inte är samtidigt jämt. 

Skapa en miljö i klassrummet som gör att man kan jobba i klassrummet så att man slipper 

göra allt hemma. "jag sätter mig i biblioteket"-mentaliteten är ineffektiv/oproduktiv och 

skapar massa stress. Om man gick i skolan när man väl var i skolan skulle det bli bättre.  

Sluta lägga så många skriftliga examinationer, ha variation 

Ta mer hänsyn till elevernas olika förmågor att klara deadlines. 

Tror inte läraren har så mycket med det att göra utan snarare hela skolsystemet.  

Tydliga krav/mål 

Tydligare instruktioner om vad som krävs av mig. Mer fokus på studieteknik i 

undervisningen 

Vara tydligare. Hjälpa till med planering. 

Vara förståeliga t.ex. ifall man ej hinner lämna in en uppgift 

Vara tydlig med hur kursen går och hur jag kan förbättra mig, och, sprida ut prov 

Vara tydliga i uppgiftsinstruktioner och vad som krävs, kanske ge exempel med tidigare 

arbeten 

Vara tydliga med vad som behövs för de olika betygen. 
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Vara tydliga om vad man har för restuppgifter och lägga ut dem så fort det går 

Vara tydligare med arbetsuppgifterna. Inte sätta alla prov på en och samma vecka. Lärarna 

kan prata med varandra variera på vilket sätt man testas på kunskaper. Inlämningar, 

redovisningar, skriftligt prov osv.  

Vara tydligare med vad som krävs. Inte ge uppgifter bara för att utan ibland kunna anpassa 

på individnivå. En del kanske inte behöver göra allt om de redan klarat av ett kriterium eller 

inte siktar på ett högt betyg. Uppmuntra alla elever och behandla alla ambitionsnivåer lika, 

både de som inte siktar så högt men också de som gör det. Tänka på hur de behandlar killar 

och tjejer.  

Vara tydligare med vad som krävs. Utnyttja lektionstiden effektivt. D.v.s. dra inte ut på 

tiden bara för att, gå igenom det relevanta och ge sedan tid till att själva arbeta 

Vet inte, det har nog mest med mig själv att göra och hur jag planerar. 

Visa att de tror att man kan uppnå de betyg man vill uppnå istället för att dra egna slutsatser. 

Visa förståelse vid inlämningsdatum ex och lyssna på eleverna - elevdemokrati  

Återkoppling - om en vet hur en ligger till/vad en måste göra för att förbättre är det lättare 

att slappna av och en massa stressfaktorer faller. Större inre kommunikation - så att alla 

inlämningar/prov inte är samma vecka/dag som de brukar vara 

 

4.3. Sammanfattande tankar om resultaten 
 

Som kan utläsas av resultaten från lärar- och elevenkäterna som presenterats i detta avsnitt 

finns det både resultat som visar på överensstämmelse mellan hur de två grupperna svarat, 

men det finns också resultat där svaren skiljer sig åt. Tittar man på elevenkäterna finns det 

skillnader mellan de tillfrågade pojkarna och flickorna i hur ofta de känner sig stressade och 

vilka symptom de upplever av stress. Trots att flickorna oftare blir stressade är det inga 

genusskillnader i vilka faktorer som orsakar stress. I nästa avsnitt kommer de huvudsakliga 

resultaten att sammanföras, diskuteras och jämföras. 
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5. Diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 

Som tidigare tagits upp i avsnittet tidigare forskning så visar flera undersökningar att det 

under de senaste årtiondena skett en ökning av andelen ungdomar som känner sig stressade av 

skolan, (Skolverkets attitydundersökning 2006 och 2015). Resultaten från elevenkäten visar 

att upplevelsen av stress i högsta grad är aktuell och inte minskar då en stor andel av 

gymnasieeleverna upplever stress i skolan idag. Resultatet från lärarenkäten visar att samtliga 

lärare är medvetna om att eleverna känner sig stressade i skolan.  

 

Den senaste attitydundersökningen som Skolverket genomförde visade att flickor i större 

utsträckning känner sig stressade än pojkar (Skolverket: 2015). Det här bekräftas av 

elevenkäten i denna studie där det tydligt framgår att flickorna oftare känner sig stressade än 

vad pojkarna gör.  

 

Tidigare forskning visar att de vanligaste faktorerna som orsakar stress är höga krav på den 

egna prestationen, höga krav från föräldrar, höga eller otydliga krav från lärare, bristande stöd 

och återkoppling från lärare, hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö, (Landstedt 2010), 

(Schraml 2013). Min studie stödjer den tidigare forskningen då samtliga faktorer upplevs eller 

uppfattas som stressande av både flickor och pojkar. Något som både elever och lärare är 

överens om.   

 

Både lärar- och elevresultaten pekar på att flickor verkar uppleva fler olika faktorer som 

stressande än vad pojkarna gör. Den teori som lärare hade om att det är egna prestationskrav 

som är en av de främsta orsakerna till stress hos flickor bekräftas av elevstudien. Även lärares 

uppfattning om hur elever stressas av arbetsbelastning och betyg bekräftas av elevstudien. 

Lärare och elever verkar ha en ganska samstämmig uppfattning om vad som ger upphov till 

stress hos elever. Utöver de faktorer som tidigare forskning tar upp som orsak till stress anger 

elever, både flickor och pojkar, samt lärare andra faktorer. Dessa ytterligare faktorer är dock 

inte samma mellan elever och lärare. Bland elever så togs sammanfallande deadlines upp av 

både pojkar och flickor som en faktor till stress. Vidare så nämnde flickor faktorerna ångest, 

jobb och/eller vidareutbildning på sidan av studierna, annat som händer utanför skolan, 

Netflix och patriarkatet som orsak till stress. Lärarna å andra sidan tar upp faktorer som stora 

grupper, kunskapsnivå i gruppsammansättning, organisation/förflyttning av elever samt stress 

över att inte få läsa mot betyg som orsak till stress för både kvinnliga och manliga elever.  

 

Vad det gäller symptom på stress så har jag i tidigare kapitel nämnt att tidigare forskning som 

tar upp symptom på stress är tämligen begränsad. Symptom på stress tas inte heller upp i 

Skolverkets attitydundersökningar. Detta kan göra det svårt för lärare att kunna läsa av 

symptom och tidigt agera på elever som uppvisar stressymptom.  

 

Något intressant som framkommer av denna studie är att lärare uppfattar att pojkar uppvisar 

fler symptom på stress än vad flickor gör. Detta bekräftas inte av elevenkäten. Detta kan bero 

på att pojkarna som besvarat enkäten inte är lika stressade som flickorna och hade jag haft 

tillgång till ett material där jag kunnat jämföra symptom mellan pojkar och flickor på samma 
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stressnivå hade resultatet kunna bli ett annat. Förklaringen kan annars ligga i att lärare tolkar 

vissa beteenden hos pojkar som symptom på stress, när de istället snarare är symptom på 

något annat.  

 

Lärarna uppfattar att de symptom som eleverna uppvisar skiljer sig åt på så sätt att flickor i 

större utsträckning har ont i magen, medan pojkar i större utsträckning uppvisar irritation och 

orkeslöshet. Här finns alltså tydliga skillnader mellan elevers och lärares uppfattning om 

elevers upplevelse av stressymptom. Enligt resultaten från elevenkäten upplever både pojkar 

och flickor stressymptom som huvudvärk, de känner sig orkeslösa och har svårt att sova i 

ungefär samma utsträckning. Istället finns skillnader i att flickorna i större utsträckning 

känner nervositet, nedstämdhet och har magont än pojkarna och upplever också i mycket 

större utsträckning obehag inför skolan. 

 

En av de elever som själv anger att hon är stressad ofta och som anger att hon upplever många 

av stressymptomen säger att ”[stressen] har nog mest med mig själv att göra och hur jag 

planerar”. Detta känns särskilt oroande, det är nästan så att denna elev skuldbelägger sig själv 

över sin stress, vilket skulle kunna bidra till ytterligare upplevelse av stress. 

 

De skillnader mellan pojkar och flickor som resultaten visar bekräftar att det är viktigt att ha 

ett genusperspektiv med sig när man arbetar med stressförebyggande åtgärder.  

 

När det gäller förslag på hur skolan kan förebygga stress hos elever är lärare och elever 

väldigt överens om att tydlighet gällande krav och målsättningar är viktigt. Planering är också 

ett tydligt återkommande begrepp. Att skapa ett klimat där lärare kommunicerar med varandra 

så att prov och inlämningsuppgifter inte behöver klumpa ihop sig i tid är något som lyfts fram 

av både lärare och elever. Flera av eleverna lyfter också att det går att variera 

examinationssätten i större utsträckning än vad som görs idag.  

 

Flera kreativa förslag på stressförebyggande arbete har framkommit. Till exempel finns 

förslag på att ha mer fokus på studieteknik. Att lära sig hur man lär känns enligt min 

uppfattning som en viktig uppgift för skolan.  

 

Med tanke på hur pass samstämmig uppfattning lärare och elever ändå har om stressfaktorer 

och förebyggande arbete är det enligt min uppfattning nästan konstigt att elever trots allt 

upplever sådan stress. En intressant aspekt för fortsatt forskning vore därför att ytterligare 

undersöka vart det brister mellan viljan och praktiken. 
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6. Slutsatser 
 

Resultaten från mina undersökningar visar att många gymnasieelever känner sig stressade till 

följd av skolrelaterade faktorer och att flickor känner sig stressade i högre grad än pojkar. 

Precis som tidigare forskning visar mina resultat att de vanligaste faktorerna som orsakar 

stress är höga krav på den egna prestationen, höga krav från föräldrar, höga eller otydliga krav 

från lärare, bristande stöd och återkoppling från lärare, hög arbetsbelastning och dålig 

arbetsmiljö. Här överensstämmer resultaten från elevenkäten med dem från lärarenkäten och 

det finns inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

Resultaten från elevenkäten visar däremot att det finns skillnader i stressymptom mellan 

pojkar och flickor. Flickor uppger också i signifikant mycket högre grad att de är stressade än 

vad pojkarna gör.  

 

När det gäller de symptom som elever uppvisar till följd av skolrelaterad stress finns 

dessutom tydliga skillnader mellan resultaten från lärarenkäten och resultaten från 

elevenkäten. Lärare uppfattar att pojkar uppvisar fler symptom på stress än vad flickor gör. 

Dessutom har lärare en annan uppfattning om vilka stressymptom som pojkar respektive 

flickor uppvisar jämfört med vad eleverna själva upplever. Lärarna uppfattar att flickor i 

större utsträckning har ont i magen, medan pojkar i större utsträckning uppvisar irritation och 

orkeslöshet, medan resultaten från elevenkäten visar att både pojkar och flickor i ungefär 

samma utsträckning upplever stressymptom som huvudvärk, orkeslöshet och svårt att sova. 

Istället är det så att flickorna i större utsträckning känner nervositet, nedstämdhet och har 

magont än pojkarna och de upplever också i mycket större utsträckning obehag inför skolan. 

 

Genom att genomgående ansätta ett genusperspektiv i denna undersökning hoppas jag att jag 

bidragit till att ytterligare visa på hur viktigt det är för skolan att vara uppmärksam på 

skillnader i flickors och pojkars olika upplevelser och rektioner på stress samt att därmed 

också ha ett genusperspektiv i ett fortsatt förebyggande arbete. 

 

Många lärare anger att de idag arbetar för att förebygga stress och att viktiga faktorer för att 

förebygga stress är samplanering med andra lärare för att undvika att eleverna överhopas av 

examinationer vid en tidpunkt samt en tydlighet gentemot elever om vad som krävs för ett 

visst betyg. Gällande proaktivt arbete finns en tydlig överensstämmelse mellan elevers och 

lärares uppfattning.   
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Bilaga 
 

Hej, 

Jag heter Katarina Nilsson och läser till lärare vid Umeå Universitet. Jag håller precis på att 

avsluta min utbildning och ska under våren göra klart mitt examensarbete. Mitt 

examensarbete handlar om unga studenters upplevelse och erfarenhet av stress. Jag hoppas att 

du har möjlighet att hjälpa mig genom att svara på nedanstående enkät. Svaren kommer att 

behandlas helt och hållet anonymt. 

Tack på förhand! 

Hälsningar, 

Katarina 
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Enkät – upplevelse av skolrelaterad stress 
 

1. Är du 

  

 kvinna 

 man 

 

2. Vilket år är du född? 

 

_________ 

 

3. Upplever du någon gång att du är stressad av skolan?  

 

 nej, aldrig 

 ja, ibland (vid något enstaka tillfälle) 

 ja, 1-2 gånger i veckan 

 ja, 3-6 gånger i veckan 

 ja, varje dag 

 

4. Om du svarat ja på fråga 3, ange vilka faktorer kopplat i skolan som du upplever 

stressande?  

 

 Prestationskrav på mig själv 

 Prestationskrav från omgivningen 

 Otydliga mål 

 Betyg 

 Bristande hjälp/stöd från lärare 

 Bristande återkoppling från lärare 

 Arbetsbelastning (t.ex. tidspress, läxor) 

 Miljön i klassrummet 

 Annat, ange vad:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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5. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du upplever: 

 

 Aldrig  Ibland 

(vid något 

enstaka 

tillfälle) 

1-2 gånger 

per vecka 

3-6 gånger i 

veckan 

Varje dag 

Huvudvärk 

 

     

Ont i magen 

 

     

Orkeslöshet 

 

     

Svårt att sova 

 

     

Känsla av 

nedstämdhet 

     

Känsla av 

irritation 

     

Nervositet 

 

     

Obehag inför 

skolan 

     

Annat, ange vad: 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

     

 

 

 

6. Ge förslag på vad dina lärare kan göra för att minska din känsla av stress: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Enkät: Lärares uppfattning om upplevelse av stress hos elever 
 

1. Upplever du någon gång att dina elever är stressade av skolan?  

 

 nej, aldrig 

 ja, ibland  

 ja, ofta 

 

Om du svarat nej, aldrig, på denna fråga tackar jag här för din hjälp! Om du angett något av 

de två ja alternativen, vänligen gå vidare till nästa fråga. 

 

 

2. Vilka symtom på stress kan du identifiera hos dina elever? Markera en kolumn för 

pojkar och en kolumn för flickor. 

 
 Pojkar  Flickor 

Huvudvärk 

 

  

Ont i magen 

 

  

Orkeslöshet 

 

  

Trötthet 

 

  

Nedstämdhet 

 

  

Irritation 

 

  

Nervositet 

 

  

Obehag inför skolan 

 

  

Annat, ange vad: 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

  

 

 

3. Vilka faktorer i skolan bedömer du bidrar till stress hos dina elever? Markera en 

kolumn för pojkar och en kolumn för flickor.   

 

 Pojkar Flickor 

Egna prestationskrav 

 

  

Prestationskrav från omgivningen 

 

  

Otydliga mål 

 

  

Betyg  
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Arbetsbelastning (t.ex. tidspress, 

läxor) 

  

Miljön i klassrummet 

 

  

Annat, ange vad: 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

  

 

 

4. Jobbar du aktiv i dag med att förebygga stress hos dina elever? 

 

 Ja  

 Nej 

 

 

5. Om du svarat ja på fråga 4, beskriv vad du gör för att förebygga stress hos dina 

elever: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Har du ytterligarfe förslag på hur lärare kan arbeta aktivt för att förebygga stress? 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


