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Abstract 

Vår studie handlar om stress i skolan. Syftet med denna rapport är att ta reda på hur stress ser 

ut i grundskolan och speciellt i ämnet slöjd, samt att fördjupa vår egen förståelse inom 

området stress och hur dagens skola motverkar stressen hos eleverna. De metoder vi använt 

oss av för att få svar på våra frågor är enkäter och intervjuer. Informanterna som deltog i 

studien är i åldern 15-16 år. Vi ansåg att det är mycket som händer just i den åldern men ändå 

att mognaden är på en sådan nivå att kvalitén på denna studie skulle bli bra. De teoretiska 

utgångspunkter vi beskrivit handlar mycket om självkänsla, att hur en människa mår handlar 

om vad som händer inuti och utanför kroppen. Resultatet som vi kom fram till visar att elever 

är stressade. I studien har vi presenterat vilka stressorer de upplever. Ämnen som matematik, 

kemi, fysik och biologi är de ämnen som eleverna upplever mest stress i, men även faktorer 

som ljudnivå, klasstorlek är återkommande i många situationer. Studien har gett oss en 

förståelse om att vi aktivt måste jobba med detta problem i skolan så att kraven skolan ställer 

möter varje elev. 

Översättning 

Our study is about stress in school. The purpose of this report is to determine how stress looks 

like in school and sloyd to deepen our understanding in the field of stress and how school is 

trying to counteract the students stress. The methods we used to get answers to our questions 

was surveys and interviews. The informants who participated in the study are between the 

ages of 15-16 years. We felt that it was a lot happening right at that age, yet to maturity is at a 

level that the validity of this study would be fine. The theoretical perspectives we have 

described and believe in is very much about self-esteem and what happen inside and outside 

your body. The result that we came to show is that students are stressed. In this study, we 

have presented the stressors they experience. The students experience that mathematics, 

chemistry, physict and biology is the most stressful subjects in school, but also factors such as 

noise level, class size is recurrent in many situations. The study has given us an understanding 

that we must work actively on this subject in school so the school provides for each student. 

Keywords: Stress, grundskolans senare år, slöjd 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund till problemområde 

 

Vi som gjort denna studie heter Hans Byström och Magnus Schönfeldt. Under åren på 

lärarutbildningen har vi studerat barns lärande där vi som lärarvikarier och studenter har mött 

elever ute i skolan under fyra års tid. En av utmaningarna i detta yrke är att just kunna se till 

alla individer men det är också det som vi tycker är spännande att få utveckla sig själv i att 

kunna förstå bakomliggande faktorer till lärande. När vi stod inför valet för examensarbete 

satte vi oss ner och pratade kring våra erfarenheter och vad vi upplevt ute i skolan för att 

komma fram till en problemformulering. Ett problem vi kände lärarutbildningen inte 

fokuserat kring är de krav vi ställer på våra elever och vad effekterna kan bli om kraven blir 

för mycket.  

Vi som blivande lärare upplever stress som ett intressant och aktuellt ämne inom dagens 

skola. Idag hör man ordet stress i nästan de flesta forum så oavsett bakgrund som kön, etniska 

och kulturella förhållanden så kan alla människor känna stress. Hur den ser ut för en människa 

kan vara helt annorlunda för en annan, men det är något som berör samhället vi lever i och det 

berör alla. Som lärare kommer vi att jobba med just människor, främst med barn som ska ut i 

arbetslivet, men också med föräldrar. Vi lärare måste dels lära oss hantera vår egen stress men 

också kunna se till de människor i vårt yrke som vi har ett ansvar för. Skolan i sig som är en 

målstyrd verksamhet med skollag, läroplaner, kursplaner och individuella utvecklingsplaner, 

att säga att endast de starka överlever kan man inte i dagens skola, den ska inkludera alla (Lpo 

94). 

För oss har ordet stress blivit så vanligt förekommande, att det känns sönderslitet och tappat 

sin innebörd på något sätt. Finns stress i den bemärkelsen eller är det ett begrepp vi tar till när 

vi närmar oss en uppförsbacke? I dagens medier så behandlar man ofta olika snabba sätt att 

handskas med stressen, olika mirakelkurer eller mediciner för att minska sin stress i vardagen 

men det måste finnas något vi kan göra för att stävja problemen innan det går så långt att man 

blir utbränd och stressad. 
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Under våra verksamhetsförlagda utbildningar så har vi stött på åtskilliga barn som av olika 

skäl har varit stressade och det har medfört en nyfikenhet i vad det kan bero på. Vi är båda 

personer som sällan upplever oss själva som stressade, därför vill vi öka vår egen förståelse 

för stress och vad man som person kan göra för att underlätta och kanske hjälpa andra som 

upplever stress som ett problem. 

I denna rapport har vi valt att se på stress utifrån eleverna, då barnen befinner sig i underläge i 

förhållande till skolan och har egentligen inte så mycket att säga till om vad det gäller skolans 

övergripande faktorer som bedömningsramar och tidsramar. Detta är något de bara ska 

förhålla sig till även om det står i skollagen 4 kap 2§ att ”Eleverna skall ha inflytande över hur 

deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevers inflytande skall 

anpassas efter deras ålder och mognad.” (Riksdagen) Hur detta utdrag uppfattas och tolkas 

kan se ut på olika sätt, men vi har sett att det ofta blir innehållet i undervisningen eleven har 

chans att påverka. Just därför har vi valt att belysa stress utifrån barns perspektiv då ramarna 

är uppsatta av vuxna. 

Efter att vi bestämt oss för vilket ämne och vilken ingång kände vi båda att vi var tvungen att 

börja läsa på oss om stress. När vi sökt litteratur har vi sett att det finns en del skrivet om barn 

och stress, däremot har vi inte hittat någon mer omfattande forskning inom vårt eget ämne 

slöjd och vad stress kan vara just här.  

Generellt i vilken slöjdsal man än tittar i kan man säga att det är en lokal där buller av verktyg 

och maskiner hör till en vanlig lektion. En myt som existerar är att buller och höga volymer 

ska vara en bidragande orsak till stress. När vi läst litteratur har vi sett att forskningen inte är 

entydig. Det finns forskning som säger att buller har en inverkan på stressupplevelsen, men 

det finns även forskning som pekar mot det motsatta hållet, något som skapar en lätt irritation, 

men också en motivation att själv få börja nysta i problemet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på och beskriva hur stress kan se ut i grundskolan och 

speciellt i ämnet slöjd, samt att fördjupa vår egen förståelse inom området stress och få 

kännedom om hur dagens skola motverkar stressen hos eleverna. 

 

1.3  Frågeställningar 

För att uppfylla syftet har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 Hur förekommande är stress hos grundskoleelever och vad är det i skolan som gör barn 

stressade? 

 Hur påverkas eleverna av den stress som de utsätts för inom skolan och hur reagerar de? 

 Hur ser stressfaktorerna ut i slöjden? 

 Hur följer man upp stressproblemen och vilka åtgärder vidtas på skolan? 

 

 

1.4  Disposition 

 

Denna studie är indelad sex kapitel. I kapitel två, presenteras tre begrepp inom stress, tredje 

kapitlet behandlar tidigare forskning samt vilka modeller dessa forskare har använt sig av. I 

det fjärde kapitlet redovisar vi våra metoder, samt hur vi har gått till väga under 

genomförandet. I detta kapitel presenteras även undersökningsgruppen. I det femte kapitlet 

redovisas resultatet av den insamlade empirin. I vårt sjätte kapitel för vi en avslutande 

diskussion, här har vi också kritiskt granskat vårt genomförande av undersökningen.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

I studien har vi valt att avgränsa oss på följade sätt att vi bortsett från genusfrågor då 

könsskillnader inte var vårt primära syfte med denna studie. Även om vi valt att redovisa 

pojkar och flickor enskilt så har det inget med genusfrågan att göra. Redovisningen av 

resultatet görs endast för att underlätta läsningen. 

 



 
 

4 
 

2 Tidigare forskning och litteraturstudier 

I följande kapitel ges en kort tillbakablick på vad stress varit historiskt. Efter den 

introduktionen visar vi på undersökningar gjorda på uppdrag av skolverket. Vi presenterar 

vidare vad stress har för skepnader och vad olika forskare har för teoretiska synpunkter på 

stress. Vi pressenterar några kända forskare som varit frontfigurer inom området stress. Det är 

bland annat Hans Selye, Aleksander Perski, Peter Währborg men också Ylva Ellneby. Även 

om Ellneby inte är forskare så är hon utbildad förskolelärare och speciallärare. Hon skriver 

sina texter utifrån ett pedagogiskt perspektiv och vad stress i skolan kan få för konsekvenser 

men också vad man kan göra åt det. Ellneby har fått sina texter granskade av Töres Theorell, 

som är professor i psykosocial medicin. Sist i detta kapitel har vi även valt att visa på 

undersökningar om stress som är gjord på uppdrag av Skolverket.  

 

2.1 Historik 

Ordet stress kommer ifrån det latinska ordet ”Stringere” vars betydelse är dra åt.  Ser man på 

stress historiskt så har inte fenomenet stress ändrat form utan det är mer innebörden som 

förändrats genom förändringar i samhället. Währborg (2009) menar att dagens människor 

fortfarande är jägare och fiskare men att med tiden har vi lärt oss hantera hotfulla förändringar 

som sjukdomar och samhällsförändringar. Hos bönderna för tusen år sedan och hos bönderna 

idag kan man se samma stresstendenser. Blir skörden dålig faller inkomsten bort, grovt sett. 

Givetvis har det skett en utveckling av naturbruket, men med dagens klimatförändringar 

kanske vi kommer att se samma trend igen, till exempel att vi inte alls är rustade för angrepp 

av nya mikroorganismer (Währborg, 2009). 

Industrins intåg påverkade också den nya ohälsan. Att arbeta i fabriker var nytt för människan 

så nya risker som miljögifter och tungt arbete innebar att sjukdomar som tidigare inte existerat 

uppkom. Vidare in i 2000-talet skriver Währborg att: ”människor hamnar allt oftare i ett slags 

accelerationssyndrom där själva tiden tycks vara en bristvara och där fritid betraktas som 

slöseri” (Währborg, 2009: 29). 

Selye var också den som var först med att skriva om sambandet mellan barn och stress och 

han myntade dessa ord: ”Föräldrar kommer att utsätta sina barn för betydligt mindre stress så 

snart de inser att de inte är kapplöpningshästar allesammans, en del är sköldpaddor”  
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(Ellneby, 2000:15). Selye betonade att stressen som barn utsätts för framförallt framkallas av 

föräldrar och andra vuxnas förhållningssätt i olika situationer. Ofta handlar det om att vuxna 

ställer för höga och felaktiga krav på barnens prestations- och anpassningsförmåga. (Ellneby, 

2000).  

 

2.2 Olika typer av stress 

Ellneby (2000) skriver att det finns stress som både är positiv och negativ. Utan lagom stress 

tappar människan drivkraften och utmaningarna, det som för oss framåt och utvecklas. Hon 

skriver om att ordet stress står för de reaktioner i kropp och själ som utlöses av en stark 

upplevelse efter en påfrestning, oavsett om den är positiv eller negativ. 

När man upplever positiv stress så känner man att det finns en balans mellan de krav som 

ställs och vad vi som individ klarar av att prestera. I dessa situationer kan stress ses som en 

positiv utmaning. Positiv stress kan vara något som vi söker oss till, en utmaning, något som 

man inte riktigt vet om man klarar av, men att man ändå har full kontroll av det som händer 

och kan påverka utgången. Det som av vissa ses som positiv stress kan av andra ses som 

negativ beroende på situationen (Solna stressmottagning). 

När vi känner att tiden inte räcker till och att vi inte har förmåga att påverka vår situation kan 

det länkas samman till negativ stress. En vanlig form av negativ stress är när man inte får 

balans på kraven. Hur mycket man än försöker så får man inte tillräckligt med återhämtning. 

Den negativa stressen är något man måste försöka utsätta sig för, men man måste även hitta 

utvägar för att lära sig hantera kraven som ställs i dagens samhälle. Det är ett tillstånd där 

kroppen säger ifrån och kan leda till allvarliga sjukdomar som följd. Några vanliga 

kännetecken till negativ stress kan vara: smärta, sorg, ensamhet, icke kontroll, spänning, 

rädsla och olust, och att ha för lite att göra. 

I tidigare forskning och undersökningar likställdes ofta positiv och negativ stress. I dagens 

forskning har man kommit fram till något helt annorlunda. Stressmottagningen i Solna, har ett 

nära samarbete med forskare på Karolinska institutet, stressforskningsinstitutet och 

Stockholms universitet. På denna mottagning har forskning med hjälp av dessa 

samarbetspartner bidragit till att man inte längre talar om stress som positiv eller negativ. Man 

säger att all sorts stress är skadlig om den pågår en längre tid. 
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Man talar istället om tre aspekter av stress och dessa är omgivningen, individen och 

reaktionen. Omgivningens sätt att undanröja stress är genom att minska belastningen och 

genom bättre kunskap om området. Individen måste lära sig att möta en situation på rätt sätt, 

så att reaktionen inte blir allt för påtaglig av stressfaktorerna som omger oss i det dagliga 

samhället (Solna stressmottagning). 

 

2.3 Barn och stress  

”Ett barn som utsätts för större krav än det kan leva upp till, upplever ofta en känsla av 

misslyckande som påverkar självkänslan och tron på den egna förmågan. Barnet kanske inte 

ens törs försöka utan hittar istället på undanflykter för att slippa. Det går åt mycket energi till 

att dölja det man inte kan, energi som skulle kunna användas för att våga pröva och få 

uppleva glädjen i att lära sig saker.” (Ellneby, 2000: 57).  

Det sägs att dagens barn är mer stressade än förr. Ellneby (1999) skriver att det är vuxnas sätt 

att vara och leva som framkallar stress hos barn. Tidigare har vi nämnt att tid är ett nyckelord 

till stress. Förväntningarna på oss vuxna har under åren bara ökat på vad vi ska prestera en 

vanlig arbetsdag, vilket kan få effekter på de närmsta vi har omkring oss, det vill säga 

familjen. Men det är inte bara föräldrarnas tillvaro som skruvats upp. Nu har också kraven på 

barnen ökat. Det finns flera sätt att se på stress hos barn som en ohälsa. Ellneby (2000) skriver 

att man tidigare har fokuserat på varför ett barn eller en vuxen inte mår bra för att sedan 

åtgärda det som bidrar till ohälsan. Istället för att koncentrera sig på vad som gör människor 

stressade så fokuserar man på det som bidrar till att motverka stressen.  

 

2.4 Learn Young, Learn Fair 

Denna studie om stress och stresshantering är genomförd i Nederländerna 2009. Studien 

behandlar olika sätt att bemästra stress, som ofta uttrycks coping. Studie beskriver tre olika 

typer av coping, problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och socialt stöd. Det 

första som de beskriver är problemfokuserad coping och det innebär att man ändrar eller 

bemästrar källan som leder till en stressad vardag. Den andra är känslofokuserad, här 

beskriver forskarna att man försöker tygla och reglera känslor som man associerar med stress. 
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I den inledande forskningen om stress så var det de två sätten man använde sig av för att 

bemästra stress. 

Undersökningen beskriver att forskning har visat att man har kunnat se olika symtom som 

inverkar på hälsan, så som huvudvärk, astma, eksem, sömnsvårigheter, orolighet och 

magsmärtor som uppstår på grund utav stress. Forskningen har även sett beteendeproblem, 

risktagande och depressionssymptom. Kunskapen att använda sig av rätt coping är viktig 

eftersom undersökningen visar att coping har en positiv effekt på stresshanteringen. 

I forskning om stress har man kommit fram till att barn ofta använder sig av socialt stöd när 

de handskas med stress och sedermera har socialt stöd också blivit en uppmärksammad 

coping. Det sociala stödet var något som tidigare befann sig inom känslofokuserad coping 

men som nu är en egen form av coping. Socialt stöd är något som är viktigt under puberteten, 

speciellt för flickor (Kraag, Van Breukelen, Kok, Hosman, 2009). 

 

2.5 Hans Selye och GAS-modellen  

Hans Selye kom att mynta begreppet stress och sen även begreppet för orsakerna bakom 

stress. Han kallade det stressor. Selye började studera djurs beteende för att få förståelse vad 

som händer i kroppen när man utsätts för hot och Selye kom då att utforma GAS-modellen 

(general adaption syndrom). Denna modell beskrivs utifrån tre faser som förklaras nedan, men 

för att förstå den måste vi också veta hur den är uppbyggd. Kroppen besitter ett system som 

ska hjälpa oss att få balans och det är det autonoma nervsystemet. Det består av två 

beståndsdelar. Det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. De här två 

jobbar mot varandra, och en förenklad bild av detta system kan man förklara på flöjande sätt. 

Det sympatiska nervsystemet kan man säga är kroppens gaspådrag som sätts på med full kraft 

i kamp- och flyktprogrammen och som en motverkande broms ska då det parasympatiska 

nervsystemet fungera, att hjälpa oss från faror och återfinna balansen. 

Den första fasen kom han att kalla för alarmfasen. Som varelse handlar det om att ha kontroll 

i tillvaron, men när individen kommer till det tillståndet att han eller hon utsätts för hot 

signalerar det alarmfasen. Sysselsättningen i det parasympatiska nervsystemet minskar, det 

vill säga att bromsen helt eller delvis slutar fungera och aktiviteten i det sympatiska 

nervsystemet får arbeta på i full fart, utan hämningar. Den kan kännetecknas genom att 
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muskler drar ihop sig, andningen ökar och att hjärtfrekvensen ökar. När människan inte tar sig 

igenom denna fas eller lyckas bromsa upp förloppet kommer han eller hon in i nästa steg i 

Selyes teori. 

Andra fasen kallas resistensfasen (motståndsfasen), den fas då människan inte lyckas komma 

över faran, men jobbar för full kraft att återfå kontrollen. Man kan likna denna fas då 

människan blir hyperaktiv och varken känner påfrestningar eller smärta.  

Den sista fasen, utmattningsfasen, infaller då kroppen varit utsatt för påfrestningar en längre 

tid och man kan då prata om kronisk stress. Denna fas bryter ner människan och plockar sin 

energi var den än finns i kroppen, men denna ohälsa kommer inte utan signaler. Tidiga tecken 

man kan känna igen är bland annat sömrubbningar, energiproblem och olustkänslor. 

 

2.6 Aaron Antonovsky och KASAM-modellen 

Aaron Antonovsky är precis som Hans Selye ett av de stora namnen inom 

stressforskningen.Han är bland annat professor i medicinsk sociologi och prefekt för 

hälsosociologi. Hans studier har bland annat spelat en betydande roll för att förstå 

hälsoproblem i växande samhällen. Antonovskys teorimodell KASAM  kom att förändra 

synen på hälsa. Istället för att utgå från det patogena synsättet, det som leder till sjukdom och 

ohälsa så koncentrerade han sig på det salutogena, det vill säga det som leder till hälsa. De 

salutogena frågorna han ställde sig mynnade så småningom ut till begreppet KASAM som 

står för känslan av samhörighet. Han menade att människan rör sig mellan de två polerna frisk 

och sjuk, vart på skalan en människa befinner sig är alltså KASAM. För att närma sig 

begreppet så delade han upp det i tre olika mindre faktorer, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa faktorer beskriver vi nedan.  

Begriplighet syftar till att allt som sker inuti och utanför en människa är förutsägbart, 

begripligt och strukturerat. En människa som har en övertygande känsla av att något är 

begripligt upplever att saker och ting som kommer överraskande också går att få strukturerat. 

Hanterbarhet kan förklaras som de resurser en människa har för att komma vidare i en viss 

situation. Har en människa en övertygande känsla av hanterbarhet blir man inte ett offer för de 

krav som ställs i rådande situation. ”Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer 

man att kunna reda sig och inte sörja för alltid” (Antonovsky, 2003: 40). 
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Meningsfullhet syftar till vilken inställning man har till livet och i vilken grad man är villig att 

investera sin delaktighet och energi i det. Antonovsky betraktar meningsfullhet som 

begreppets motivationskomponent. Människor med hög meningsfullhet ser inte bördor och 

svårigheter som omöjliga hinder utan att man kan växa och bli starkare på vägen. 

De här delarna utesluter inte varandra utan de befruktar varandra och blir tillsammans 

KASAM. För den människa som vill ha högt KASAM gäller det att ha ett stort förtroende till 

sin egen tillvaro och att man vågar möta kraven. Människor med högt KASAM ser 

stressfaktorer som mindre allvarligt men kan yttra sig bland annat i ledsamhet och ilska 

medans en människa med lågt KASAM gräver ner sig i ångest och skam. För att förstå hur 

dessa begrepp relaterar till varandra och hur de jobbar ihop med varandra visar vi här 

Antonovskys teorimodell.  

Tabellen nedan (Tabell 1) beskriver förhållandet mellan de tre olika komponenterna i 

KASAM. Typ 1 och 8 skapar inga problem, 2 och 7 stöter man sällan på eftersom de 

kombinerar låg begriplighet med hög hanterbarhet.  3 och 6 har en inneboende instabilitet, 

hög begriplighet i kombination med låg hanterbarhet, leder till ett starkt tryck av förändring. 

Vilket håll denna rörelse kommer att gå bestäms av känslan av meningsfullhet. Det centrala 

av graden meningsfullhet visar sig i de två sista varianterna. Typ 5 beskrivs på följande sätt, 

Om man ligger högt i både begriplighet och hanterbarhet och känner till spelets regler och tror 

att man har de resurser som krävs för att lyckas, men inte bryr sig om det hela så kommer man 

snart att förlora mer och mer av sin förståelse och tappa kontrollen över resurserna. Typ 4 är 

det motsatta med låg begriplighet och låg hanterbarhet men hög meningsfullhet. En sådan 

människa förväntas att vara engagerad i sitt sökande efter förståelse och resurser 

(Antonovsky, 2003: 42).  
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Tabell 1. Sambanden mellan komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2003: 43) 

KASAM modellen  

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Press uppåt 

4 Låg Låg Hög Press uppåt 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

6 Hög Låg Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 

 

Det råder delade uppfattningar om begreppet KASAM. Begreppet är komplext och det är i 

den ovissheten forskarna försöker hitta sin version av KASAM. 1998 gav 

Forskningsrådsnämnden ut en bok där 15 författare gav sin syn på KASAM. Här har bland 

annat Tomas Kumlin fört fram sina kritiska synpunkter på Antonovsky och hans teori. 

Kumlin menar att Antonovsky misslyckas med att vetenskapliggöra denna teori. Han säger så 

här: ” Problemet uppstår när Antonovsky skall göra en vetenskaplig beskrivning” (Kumlin, 

1998:21). Kumlin menar att begreppet korrumperas på vägen och att Antonovsky bara 

försöker hitta sin vetenskapliga legitimitet i de begrepp han använder, begrepp som stimuli, 

respons, bedömningsprocesser, stresshanteringsstrategier och verklighetsrepresentationer.  

Även om det finns röster som talar negativt om KASAM så har vi valt att tolka vårt resultat 

med denna teori, därför att Antonovskys teori pekar på att det är just ett sammanhang av olika 

faktorer som spelar in i hur man upplever stress. Vi anser att Antonovsky för en logisk 

argumentation, men en viktig sak som vi tycker han glömmer är omgivningens roll och dess 

inverkan på att bemästra eller inte bemästra stress hos den enskilda individen. 
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2.7 Krav och kontrollmodellen  

Krav och kontrollmodellen är skapad av Töres Theorell som är professor i psykosocial 

medicin. Han utvecklade teorin tillsammans med Robert Karasek. Syftet med den här 

modellen var att arbeta fram ett sätt att förstå hur kraven på arbetsplatsen möter den 

kompetens personalen besitter, samt hur samspelet mellan kollegorna fungerar för att ge stöd. 

Enligt Theorell så är höga krav i kombination med dålig kontroll och bristande stöd en orsak 

till stressen (Karasek & Theorell, 2003). 

Krav i denna mening är psykologiska krav på arbetsplatsen. Det kan också vara 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som för en människa kan upplevas lätta medan hos någon 

annan kan det vara raka motsatsen (Karasek & Theorell, 2003). 

Begreppet kontroll berättar om förhållandet mellan de yttre kraven och de eventuella åtgärder 

vi människor kan ta till för att behålla kontrollen över situationen.  En hög grad av yttre 

påfrestningar och krav tillsammans med en lägre egen kontroll eller dålig kompetens blir 

således en negativ spiral och kan på sikt bryta ner människan både fysiskt och psykiskt 

(Karasek & Theorell, 2003). 

Begreppet stöd i denna modell syftar till de personer man har runt omkring sig. Att ha stöd 

hos sina arbetskamrater kan inverka på hur man upplever stress, menar Theorell. Vidare 

hävdar författarna att ha socialt stöd på arbetet minskar risken för sjukdomar (Karasek & 

Theorell, 2003). 

 

2.8 Theorells modell 

Theorells modell visas nedan (Figur 1). Vid första anblicken kan den verka svår att tyda, men 

vi ska vidare förklara vad Theorell menar vart den säkra personen skulle placeras respektive 

den person som känner sig osäker och riskerar hamna i psykisk obalans. Innan vi fyller i den 

tittar vi närmare på variablerna och var man hamnar beroende på var man placerar sig. Höjden 

står för kontroll. Ju mer beslutsutrymme och kontroll vi har över en arbetsuppgift ju mer 

avspända känner vi oss. Blir kraven för höga och vi inte lyckas behålla kontrollen börjar 

kravpilen dra åt höger. Bredden på kuben orienterar oss som sagt om hur kraven ser ut och det 

är här vi börjar se hur delarna hänger samman och påverkar varandra så fort vi ändrar 

faktorerna. Känner vi att vi har kontroll och bemästrar uppgifterna blir kraven lägre. Minskar 
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däremot kontrollen över situationen så känner vi också att kraven ökar. Djupet står för stödet 

så ju mer stöd vi har av våra arbetskamrater desto mer i framkant av kuben hamnar vi och 

givetvis tvärtom om stödet minskar.  

 

Figur 1. Grundmodellen för Theorells teori (Karasek & Theorell, 2003: 18 ). 

 

Figur 2. Modell för en person som befinner sig i spänt läge. 

Om vi använder oss av modellen och placerar in en människa som har höga krav och känner 

att han eller hon inte har kontroll över situationen samt att det sociala stödet helt saknas så ser 
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vi att placeringen i kuben blir långt in på djupet. Theorells studier visar bland annat att om 

människor vitsas i en sådan här situation, att man inte har något beslutsutrymme över sitt 

arbete ökar risken för högt blodtryck, främst hos män (Theorell, 2003). 

 

Figur 3. Modellen visar en person som befinner sig i det ideala läget.  

 

Enligt Theorell så är den människa med god hälsa placerad långt fram i kuben. Här ser vi att 

Kraven möts av god kontroll och det sociala stödet också finns där. Thorell beskriver vidare i 

nästa modell vad som händer om en individ under lång tid befinner sig i djupet av kuben och 

inte hittar medel för att nå den goda hälsan. Det som skildras är vad som händer om man lever 

i årtal i en spänd respektive aktiv situation. 

Aktiv levnad: Klarar man av att möta de krav man ställs inför och att man har möjlighet att 

bestämma över sina krav så ökar man sina kunskaper att få kontroll. Perioder av aktivt 

respektive spänt läge kommer man då lättare kunna hantera. 

Spänd levnad: Att under lång tid leva under press eller spänt arbete, som Theorell säger, så 

blir situationen efter tid en vanesak och man måste uppbjuda alla krafter man har för att möta 

de krav någon annan ställer på en. Eftersom man blir van att aldrig få utöva kontroll eller 

kunna påverka så blir det också svårare att hantera perioder av förbättrad situation. (Theorell, 

2003). 
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Precis som Antonovskys teori om KASAM så säger Theorells teori också att det är olika 

faktorer som spelar in för hur en människa upplever stress. Dessa två teorier påminner mycket 

om varandra. Skillnaden som vi tolkar det är att Antonovskys tror mer på att motivationen 

finns inne i den egna människan. Här menar vi att KASAM har sin akilleshäl och att Theorells 

teori om att stödet omkring oss kan ha betydelse för hur vi hanterar stress.  

Vi har valt att ta med Theorells teori därför att vi anser precis som Ellneby att barn är 

beroende av sin omgivning. Ellneby skriver så här: ”Det viktigaste för det lilla barnet är att 

skapa en nära och förtrolig relation och att få utveckla en känsla av tillit” (Ellneby, 2000: 40). 

Även om Ellneby syftar till mindre barn så anser vi att omgivningen har betydelse även om 

man är vuxen. 

 

2.9 Undersökningar om stress  

Skolverkets rapport, Attityder till skolan 2009. Denna rapport som presenterats av Skolverket 

2009 visar bland annat på i vilken grad stress förekommer hos elever på grundskolan och på 

gymnasiet. Studien visar att stressen ökar ju äldre eleverna blir. Denna ökning visar sig främst 

hos flickor. Stressfaktorerna hos de äldre eleverna är läxor, prov samt betyg, hos de yngre 

eleverna upprepar sig samma stressorer bortsett från betyg. Tabellen nedan visar i procent hur 

ofta eleverna känner sig stressade i skolan, årskurs 4-6. 

Tabell 2.  ”Hur ofta känner du dig stressad i skolan?” Andel elever i årskurs 4-6 i procent. 

(Skolverket, 2009: 46). 

Grundskolans tidigare år 

Varje dag En eller flera En eller flera Mer sällan Aldrig Vet inte 

 ggr i veckan ggr i månaden    

3 10 20 35 23 9 

 

Resultatet visar att mer än hälften av de tillfrågade eleverna känner av stress, mer sällan eller 

aldrig i skolan. 3 procent svarade att de alltid känner av stress varje dag, samt 12 procent som 

känner sig stressade en eller flera gånger i veckan.  
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Grundskolans senare år och gymnasiet 

Tabell 3.  ”Antal elever i procent som år 2000-2009 svarade att de alltid eller oftast känner 

sig stressad i skolan. Totalt och fördelat på skolform och kön (Skolverket, 2009: 47). 

 Totalt Årskurs 7-

9 

Flickor Pojkar Gymnasieskolan Kvinnor Män 

2000 35 29 34 25 41 55 27 

2003 34 31 43 19 36 51 23 

2006 28 23 33 15 33 46 21 

2009 32 27 36 19 36 50 21 

 

I tabellen ovan ser vi hur fördelningen ser ut på de som svarat att de alltid eller oftast känner 

sig stressad för årskurs 7-9 och gymnasiet. Tittar vi på skillnaden mellan killar och tjejer så 

ser vi att kvinnorna under alla år studien genomförts visat sig mer stressade än männen 

(Skolverket, 2009).  

 

Skolverkets rapport, Nationell utvärdering av grundskolan 2003 

I denna rapport som är publicerad av Skolverket så har de tittat närmare på ämnena bild, hem- 

och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. Syftet med denna rapport var att få 

en bild av hur man uppfyller målen i de olika ämnena. I denna studie redovisar dem också hur 

elever upplever stress i ämnet slöjd. I slöjdens urval ingick 35 skolor där 1550 elever deltog i 

enkäten. Studien visar att slöjd sällan bidrar till elevernas stressupplevelse. 78 procent av de 

elever som svarade på enkäten tyckte inte att kraven från läraren var för mycket. 89 procent 

ansåg att de i ämnet slöjd kunde arbeta utan att bli jämförda av sina klasskompisar. Av 

enkäterna visade också att slöjden bidrog till ett ökande självförtroende, 79 procent 

(Johansson & Hasselskog, 2005). 
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs de metoder som används för att samla in empiri och de tekniker som 

vi valt för att dokumentera de intervjuer som gjorts. Vi kommer även att redogöra för vårt 

tillvägagångssätt och de forskningsetiska överväganden som vi har haft som riktlinjer i vår 

undersökning. 

 

3.1 Metodval  

I denna studie har vi valt att använda oss av såväl kvantitativa metoder som av kvalitativa. 

Enkäter användes till de kvantitativa metoderna och intervjuerna användes till de kvalitativa. 

Dokumentationen av intervjuerna valdes att göras med en diktafon. Valet av diktafon gjordes 

därför att större fokus kunde läggas på samtalet med eleverna istället för att sitta och anteckna 

vad som sades. Valet av diktafon gjordes även för att underlätta bearbetningen av intervjuerna 

och för att kunna ge exakta citeringar av intervjupersonerna (Bell, 2006) 

 

3.2 Kvantitativ metod 

Fördelar med den kvantitativa forskningen är att man kan begränsa informationen till ämnet 

som man är intresserad av. Begränsningen sker genom att man använder sig av fastställda 

frågor som undersökningspersonerna enbart svarar på. Den kvantitativa metoden kan 

avgränsas ytligare genom att man använder sig av fasta svarskategorier. I en kvantitativ studie 

ställer man samma fråga till ett stort antal människor. Det ger en stor bredd i undersökningen. 

I en kvantitativ undersökning får besvararen av formuläret vara anonym, det kan generera att 

fler svarar på formuläret och att de svarar ärligare. Forskaren behöver inte personligen söka 

upp de personer som är tänkt att delta i undersökningen. Istället så går det att skicka 

frågeformuläret med post eller e-post (Larsen, 2007).  

Nackdelar med den kvantitativa undersökningsmetoden är att den information man får ifrån 

varje undersökningsobjekt är begränsat. Genom att använda sig av standardiserade 

frågeformulär får man kanske inte in all den information man hade tänkt sig. Kan hända att 

man borde ha ställt fler frågor i det berörda ämnet för att få en större förståelse. Användandet 

av kvantitativ metod när man gör sin undersökning kan i större utsträckning leda till felaktiga 
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slutsatser än om man använder kvalitativa metoder, eftersom man kanske inte lyckas ställa de 

frågor som man behöver ställa i sin undersökning. Det kan medföra att man drar slutsatser på 

för tunt underlag. De nackdelar som finns i den kvantitativa metoden kan minimeras om 

undersökningen är grundligt förberedd (Larsen, 2007). 

Enkäten som delades ut bestod av två olika sorters frågor. Dels av stängda frågor där 

personerna i undersökningen bara kunde lämna ett svar. Den andra typen av frågor som vi 

använde oss av var öppna frågor där vi ville att de svarande skulle utveckla sitt svar med en 

kortare mening eller en kommentar på den ställda frågan. Vi anser att enkäter är en metod för 

att få in ett stort antal svar på sina frågor, men man går inte in på djupet. 

 

3.3 Kvalitativ metod 

Fördelar med kvalitativa intervjuer är att forskaren möter informanterna, ansikte mot ansikte. 

På detta sätt minskar man risk för bortfall. Den kvalitativa metoden möjliggör för forskaren 

att gå in på djupet i valda delar i intervjun när denne känner att det är nödvändigt.  Att 

använda den kvalitativa metoden har intervjuaren en möjlighet att ställa följdfrågor och få 

kompletterande svar (Larsen, 2007). 

Nackdelarna med den kvalitativa undersökningsmetoden är att det är mer tidskrävande och 

svårare att sammanställa när man inte har färdiga svar ikryssade. Ytligare ett problem med 

denna undersökningsmetod är att alla människor kanske inte talar sanning under hela 

intervjun. Kontrolleffekten eller intervjueffekten är en av de största nackdelarna med 

kvalitativa undersökningar. Detta innebär att personen man intervjuar svarar det han tror att 

personen som intervjuar vill höra, att personen svarar för att göra ett gott intryck och dölja sin 

brist på kunskap (Larsen, 2007). 

För att komplettera enkäterna så valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Anledningen till 

det var att man med intervjuer har möjligheter att ställa följdfrågor på de svar man får av 

personen man intervjuar, och på detta sätt fördjupa de samtal som fördes med de intervjuade 

personerna. Intervjuer är också en bra metod när man vill få större insikt hur någon upplever 

situationer och reagerar på dem, än att bara ta del av de statistiska svaren enkäter ger. Med de 

kvalitativa studierna blir resultatet inte heller generaliserbart. 
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3.4 Metodtriangulering 

Med metodtriangulering menas att man kombinerar olika undersökningsmetoder. Varje metod 

har sina svagheter. Genom att kombinera två metoder så väger man upp svagheten hos ena 

metoden med styrkan hos den andra. Finns det en möjlighet så kan man med fördel kombinera 

de två metoderna. Man kan även använda sig av två kvantitativa eller två kvalitativa 

undersökningar som kompletterar varandra. Som Larsen (2007) skriver i sin bok så kan 

kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras så att den kvalitativa undersökningen kan 

användas som förberedelser inför den kvantitativa metoden.  Som Larsen säger så kan 

kvalitativa undersökningar också användas som uppföljning av kvantitativa. Hon skriver att 

man kan använda kvalitativ metod för att tränga djupare ned i ett material än vad en 

enkätundersökning kan ge möjlighet till. Med denna kombination kan man åstadkomma en 

fördjupning av det insamlade information som kvantitativa metoden har gett (Larsen, 2007). 

 

3.5 Urval 

När man talar om olika sätt att välja sina undersökningsobjekt så finns det många sätt att gå 

till väga på. Några av dessa är godtyckligt urval, urval enligt självselektion, slumpmässigt 

urval, snöbollsmetoden och kvoturval.  

Vi använde oss av bekvämlighetsurval då vi etablerat kontakter när vi vikarierat. Studien är 

genomförd på två olika skolor och totalt 82 elever deltog. Vi kände en trygghet i att göra så då 

vi kände till rektorerna och lärarna på skolan. Vi utförde studien på högstadiet och det var 

elever i årskurs 9 som deltog. För att belysa stressen hos eleverna valde vi också att intervjua 

3 lärare. 

 

3.6 Etik 

Att arbeta med en undersökning av detta slag är det viktig att förhålla sig till de etiska regler 

som finns. I denna studie har vi följt de etiska råden för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Informanterna har varit konfidentiella. För de personerna som deltog i 

enkätundersökningen förklarade vi att de kommer att vara helt anonyma i sina svar. Till de 

personerna som vi intervjuade förklarade vi att deras identitet inte kommer att röjas för 
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allmänheten. I vår undersökning har även skolans anonymitet varit viktigt så vi förklarade för 

skolledningen hos de skolor som vi skulle genomföra vår undersökning på att skolans namn 

inte kommer att nämnas i den färdiga undersökningen. (Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet står för giltighet. Detta menas att frågan som ställs skall leda till det den är avsedd 

för. Frågan skall vara tydligt kopplad till det område frågan berör. Vi anser att våra frågor har 

stor validitet då de tydligt är kopplade mot undersökningens syfte. (Larsen, 2009). 

Reliabilitet står för tillförlitlighet. Detta betyder att det i en undersökning inte av någon 

anledning får ske några händelser av en tillfällighet. Alla som deltar i en undersökning skall 

alltid tillfrågas på samma sätt. Intervjutillfällena bör ske på samma sätt för att uppnå full 

reliabilitet. Om ett arbete har full reliabilitet så skall undersökningen i arbetet kunna upprepas 

vid ett annat tillfälle och där skall ett liknande resultat kunna uppnås. (Larsen, 2009). 

 

3.8 Genomförande  

När vi kom till det stadiet i vår undersökning som innebar att vi skulle börja besöka skolor för 

att kunna lämna ut vår enkät och göra de intervjuer som behövdes, så kontaktade vi rektorerna 

på de utvalda skolorna och frågade om skolan kunde tänka sig att vara med i vår 

undersökning. Innan vi besökte skolorna hade ett informationsblad skickats hem till de elever 

som var ämnade att delta i undersökningen, så att deras föräldrar eller målsman hade 

möjlighet att ge sitt samtycke. När informationsbladet delades ut passade vi på att besöka 

klasserna och berätta om oss själva och vårt examensarbete. Detta gjorde vi för att eleverna 

skulle se vilka vi var innan enkäterna fylldes i och att de förstod varför denna studie 

genomfördes. 

När vi hade formulerat enkäten lämnade vi först ut den till ett mindre antal elever för att se 

om de kunde förstå innebörden av de frågor som vi ville undersöka. När denna förstudie var 

klar så tittade vi igenom svaren för att eventuellt behöva omformulera några frågor för att 

eleverna i undersökningen skulle förstå och kunna svara på våra frågor. Pilotstudien hade 
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ingen vikt i resultatet därför har vi valt att inte pressentera dessa svar. När vi skulle börja dela 

ut enkäterna så försökte vi minska bortfallet genom att dela ut enkäten i en klass för att sedan 

vänta på att de som fyllde i enkäten blev klara för att samla in dem igen. 

Inför varje intervju satte vi oss ner med barnen för att förklara hur en intervju går till, och för 

att försäkra oss om att det inte fanns några frågetecken. Under detta samtal gicks frågorna 

igenom så att barnen hade möjlighet att få ord de inte förstod förklarade för sig. Vid dessa 

intervjutillfällen hade vi bestämt vilken av oss som skulle genomföra intervjun så att det blev 

ett samtal mellan två personer, istället för att stressa barnet med att det skulle komma frågor 

från oss båda. Innan intervjuerna började så förklarade vi att om barnet skulle känna sig 

obekväm och vilja avbryta så skulle vi omedelbart göra så.  
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4 Resultat 

 

I denna del kommer vi presentera det vi har undersökt utifrån våra frågeställningar. I 

anskaffningen av empiri så har vi använd oss av enkätstudier och som sedan har följts upp av 

intervjuer. Frågeställningarna besvaras med en avslutande sammanfattning. Slutsatser som vi 

dragit i förhållande till syftet besvaras i sista kapitlet.  

Våra frågeställningar är:  

 Hur förekommande är stress hos barn och vad är det i skolan som gör barn stressade? 

 Hur påverkas barnen av den stress som de utsätts för inom skolan och hur reagerar de? 

 Hur ser stressfaktorerna ut i slöjden? 

 Hur följer man upp stressproblemen och vilka åtgärder vidtas på skolan? 

 

Vi började med att under 20 minuter att prata med 14 eleverna under en slöjdlektion, innan vi 

lämnade ut våra intervjufrågor. Här gav vi också tid till eleverna att själva få tänka efter vad 

stress är för dem. Tanken var att de skulle prata fritt om stress för att få en förståelse vad 

stress kan vara i åldern 15-16 år. De definitioner eleverna hade på stress var klasstorlek, 

buller, läxor. Det nämndes även flera definitioner under deras samtal och dessa var stressade 

lärare, deadlines, för lite sömn, tid till uppgifter, fritidsaktiviteter, gymnasieval och en oviss 

framtid. Dessa ord var definitionerna som eleverna diskuterade runt. 

 

  

4.1 Enkät och intervjustudie 

För att få svar på våra frågeställningar så lämnade vi ut och fick tillbaka 82 enkäter. I 

intervjudelen så valde vi att intervjua fem elever. Antalet elever som vi skulle intervjua 

diskuterade vi fram mellan varandra, där vi kom fram till att fem elever skulle vara tillräcklig 

omfattningen i en studie som denna.  Vad är det i skolan som gör barn stressade så ställde vi 

frågan i vår enkätstudie: I vilket ämne upplever du mest stress i skolan? Enkät och 

intervjustudien är uppdelad i delmoment, det vill säga att vi presenterar en fråga ur enkäten 

och följer upp med intervjusvar. Intervjupersonerna är desamma i alla delar. 
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Nedan börjar vi med att presentera resultatet i diagram. Enkäten besvarades enskilt utan yttre 

påverkan av klasskamrater, detta för att skydda anonymiteten och att kvalitén på den 

insamlade empirin skulle bli tillförlitlig.  

 

4.2 Enkät och intervjudel 1 

För att få en bild av vilka ämnen som barnen upplever som mest krävande och bidrar till deras 

stressupplevelse valde vi att fråga: I vilket ämne upplever du mest stress i skolan? (Bilaga 2, 

fråga 1) Enkäten besvarades så att eleverna skulle numrera alla ämnen från ett till sjutton, där 

siffran ett var det stressigast ämnet och sjutton var det ämne som var minst stressigt. 
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Figur 4:1 Tabellen ovan beskriver vilka ämnen som pojkarna anser stressigast. Siffran 1 visar på det 

stressigaste ämnet, siffran 8 visar det ämne som pojkarna graderade på åttonde plats av de sjutton 

ämnena. 

När vi sammanställde resultatet av fråga 1 i enkäten valde vi att räkna ihop antalet gånger ett 

ämne hade blivit ifyllt mellan siffran 1 och 8, för att på så sätt få fram ett resultat av en 

skattningsfråga. Till vänster i tabellen ser vi de ämnen som pojkarna upplevde mest stress i. 
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Tabellen ovan visar att det är en ganska stor skillnad mellan det ämne som kommer på första 

plats och ämnet på åttonde. Nästa dubbelt så många tycker att kemi är stressigare än teknik. 
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Figur 4:2 Tabellen visar de ämnena som pojkarna upplever som minst stressigt. Religion kommer på 

nionde plats och bild på sjuttonde plats, bild är det ämne som pojkarna upplever minst stress i skolan.  

För att redovisa det ämne som pojkarna anser som minst stressigt, så har vi valt att göra det i 

tabellen ovan, här kan vi se att det är 38 pojkar som har numrerat bild på plats nio eller högre. 

Det visar att bild är ett ämne som inte upplevs av pojkar som stressigt i dagens skola.  



 
 

24 
 

 

Figur 4:3 Tabellen ovan beskriver vilka ämnen som flickorna anser stressigast. Siffran 1 visar på det 

stressigaste ämnet, siffran 8 visar det ämne som flickorna graderade på åttonde plats av de sjutton 

ämnena . 

Denna tabell redovisar vilka ämnen som flickorna upplever mest stress i. det vi kan se av de båda 

tabellerna som visar de stressigaste ämnena är att de naturorienterade ämnena toppar tabellerna hos 

både pojkar och flickor. Tabellen visar även att det är samma åtta ämnen hos de båda könen men i lite 

annan ordning. 
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Figur 4:4 Tabellen visar de ämnena som flickorna upplever som minst stressigt. Historia kommer på 

nionde plats och bild på sjuttonde plats, bild är det ämne som flickorna upplever minst stress i skolan.  

Tabellen ovan redovisar de ämnen som flickorna anser som minst stressigt i skolan, resultatet 

av denna tabell överensstämmer bra med vad pojkarna anser. Även här kan vi se att bild och 

slöjd är de ämnen som har fått flest höga nummer.   

Som vi berättat tidigare valde vi att tillföra våra kvantitativa studier med kvalitativa studier 

för att nå djupet på enkäten. Vi intervjuade fem elever, dessa elever är desamma under hela 

studien och återkommer efter varje enkätfråga. Vi börjar här nedan att sammanställa vad de 

svarade på frågan: I vilket ämne upplever du mest stress i skolan? 

Intervjuperson 1, pojke på 16 år börjar berätta om vilka ämnen han upplever stressigast och 

varför. Han säger så här: ”Det ämne som jag har svårt för och som kräver mycket 

koncentration hos mig är matematik. Jag har svårt att se sammanhang med siffror och när man 

inte förstår blir man frustrerad”. 

Intervjuperson 2, en flicka på 15 år som börjar berätta om vilka ämnen hon upplever 

stressigast och varför. Hon säger: ”Matematik är de ämne som jag haft stora bekymmer med. 

Vi är en stor klass och en lärare att tillgå. Då det är ett ämne som kräver mycket hjälp gör det 

att man känner att man inte hinner med”. 

Intervjuperson 3, pojke på 15 år säger så här om vilket ämne han upplever som stressigast: 

”Ämnet matematik och fysik är de ämnen som jag känner att jag känner mest stress över. 

Fysiken förstår jag ibland men så fort när det är prov är det som att det låser sig”. 

Intervjuperson 4, pojke på 15 år. Det ämne som den här personen kände mest stress i var 

matematik på grund av att det ofta blir det en tävling i klassrummet om vem som hunnit 

längst. Han säger: ”Tävlingen som uppstår gör att man bara gör talen utan att tänka efter”. 

Intervjuperson 5, flicka på 15 år, berättar om de ämnen hon känner mest stress inför. Hon 

säger så här: ”Det ämne som jag känner att kraven blir för mycket är bild och slöjd eftersom 

jag tycker att jag inte har någon talang för det”.   

Det vi kan se här är att fyra av de intervjuade känner att matematiken är ett ämne som de 

upplever stress, eleverna nämner olika orsaker som gör att just de känner stress. Dessa 

faktorer är, svårt att se ett sammanhang, stor klass och en lärare, svårt att få den hjälp man 

behöver, att det uppstår en tävling och att de gör uppgifterna utan att tänka efter hur de gör. 
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En elev nämner att hon känner sig stressad över ämnen som bild och slöjd eftersom hon 

känner att det är ämnen som kräver talang, och det är något som hon anser sig inte har. I 

tabellen ovanför intervjuerna kan man se att matematiken är en stor stressfaktor hos många 

elever i skolan.   

 

4.3 Enkät och intervjudel 2 

På vilket sätt bidrar slöjden till din stressupplevelse? (Bilaga 2, fråga 9) Denna fråga ställde 

vi för att belysa vårt eget ämne i denna studie och för att som blivande slöjdlärare också få en 

bild av hur eleverna upplever ämnet. 

4

39

11

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ökar

Minskar

På vilket sätt bidrar slöjden till din 
stressupplevelse?

Flicka

Pojke

 

Figur 4:5. Tabellen visar stressupplevelse i slöjden hos både flickor och pojkar. 

 

Av de tillfrågade eleverna i studiegruppen så ser vi att slöjden visar upp en positiv bild även 

om man inte ska nonchalera den undre stapeln. Det är ändå 15 elever som tycker att slöjden 

ökar deras stressupplevelse, varav det är flest flickor som upplever det. Men i det stora hela 

visar figuren ovan att slöjden till stor del inte är stressframkallande utan hjälper eleverna att 

minska den stressupplevelse som de upplever. Det interna bortfallet på denna fråga blev åtta, 

då de valde att inte svara på frågan. Här nedan presenterar vi vad de intervjuade personerna 
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svarade på frågan: På vilket sätt bidrar slöjden till din stressupplevelse? Här får vi en djupare 

förståelse om våra enkätsvar. 

Intervjuperson 1, pojke på 16 år, berättar om sin syn på slöjd och hur han upplever slöjden 

som en stressor. Han säger så här: ”Slöjdlektionerna är de skönaste lektionerna man har under 

veckan. Nu i nian har vi ett större projekt där man får utgå ifrån sina egna intressen vilket gör 

att man blir motiverad. Ämnen som man känner sig omotiverad tror jag har lättare att bidra till 

stress”. 

Intervjuperson 2, flicka på 15 år, säger så här: ”Nu har vi slöjd över hela läsåret så till jullovet 

behövde vi inte stressa för att få sakerna klara. Förr bytte vi varje termin från syslöjd till 

träslöjd och vise versa. Detta år har varit bättre då man fått jobba på i sitt eget tempo”. 

Intervjuperson 3, pojke på 15 år, berättar om sin syn på hur slöjden bidrar till stress. Han 

säger så här: ”Alltså själva ämnet slöjd är väl inte så stressigt. Det är mer ljudnivån jag inte 

tycker om. Ljudet kan göra en trött, samtidigt som man vet att man måste jobba, då man bara 

har slöjd en gång i veckan”. Vi frågar vart slöjden ligger på schemat. Han berättar vidare: 

”Slöjden ligger på eftermiddagen och det kan mycket väl vara så att man känner sig tröttare 

då”. 

Intervjuperson 4, pojke på 15 år, säger så här om ämnet slöjd: ”Jag tycker det är ett skönt 

avbrott från de andra ämnena. Nu har vi dessutom fått välja fritt så jag upplever det bara som 

positivt”. 

Intervjuperson 5, flicka på 15 år, berättade redan i intervju del 1 att hon tyckte att hon inte 

hade någon talang för slöjd och därför bidrog det till hennes stressupplevelse. Hon säger så 

här: ”har man ett intresse för ämnet så minskar säkert också stressen. Kan man det man håller 

på med så är det ju inte så ansträngande”. 

Slöjden minskar stressupplevelsen hos dagens elever men 4 pojkar respektive 11 flickor anser 

ändå att slöjden ökar deras stress. Det eleverna nämner i intervjudelen är att slöjden är det 

skönaste ämnet man har under veckan, att det är ett skönt avbrott från de andra ämnena. En 

elev nämner att de har slöjd under hela läsåret vilket gör att hon inte känner sig stressad. En 

annan elev säger att det inte är ämnet slöjd som gör honom stressad utan ljudnivån som är 

under slöjdlektionerna. Den sista personen som vi intervjuade säger att hon inte har någon 

talang för slöjd vilket bidrar till att hon känner stress, hon säger även att om man har ett 
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intresse så minskar säkert stressupplevelse. Det man kan se här är att slöjden hjälper många 

elever att stressa ner i skolan, men att den hos några elever bidrar till stressupplevelsen. 

 

4.4 Enkät och intervjudel 3  

Förutom att vissa ämnen kan bidra till ökad stress så frågade vi oss om det fanns andra 

faktorer som bidrog. Svarsalternativen för enkätfrågan: Vad/vem får dig att känna stress? 

(Bilaga 2, fråga 4) såg ut så här: 

Betyg 

Efter att ha sammanställt enkäterna och intervjuerna så visar det sig att det är betygen 

eleverna känner mest stress över. I samtalen berättar de mer ingående om varför just betygen 

tros vara den största faktorn. En elev i informantgruppen berättar att det har varit mycket prat 

om betyg den senaste tiden. Det har varit provantagningar till gymnasievalet och här har vissa 

elever fått klart för sig hur det ser ut för egen del. Sista terminen i årskurs 9 är det sista 

chansen att ge allt innan det riktiga valet, säger en av de intervjuade. 

Lärare 

En i informantgruppen beskrev hur lärare kan spela in i stressupplevelsen. Besitter läraren ett 

lugn kan det också minska stressfaktorn, menar en elev. Utöver hur en lärare är som person, 

så var läraren en gemensam nämnare i många sammanhang när informantgruppen pratade om 

stress. När det kommer till läxor så upplever eleverna att det kan vara lugnt i perioder och så 

kommer allt på en gång. Fördelningen av läxor och prov anser eleverna att lärarna måste se 

över och att det måste kunna gå att göra ett schema. Det fanns även obehag hos eleven att 

nästa dag gå till skolan då de glömt göra läxorna. 

Schema 

Schemat var en faktor som återkom under våra samtal där det diskuterades hur tiden var 

fördelad. I informantgruppen ser vi att eleverna hellre har lektionerna utspridda jämt över hela 

veckan istället för dagar då man har håltimmar och skola fram till 15:30. En elev påpekar 

också hur svårt det är att hinna till nästa lektion efter idrottslektionen.  
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Framtid 

Med framtid menar vi om eleverna kände oro för brist på arbete i det kommande arbetslivet 

och det kommande gymnasievalet. I skolan talar läraren om vad som skall göras men här 

skulle de svara på hur de kände inför att sen stå på egna ben och ta ansvar för sitt liv. I 

informantgruppen berättar en elev att hon ska byta skola och att hon känner oro för det. 

Gymnasievalet är ett stort steg och man vill inte välja fel, berättar en av de intervjuade.  

Klasskamrater 

Med klasskamrater som svarsalternativ frågade vi oss om personer i deras närhet får en att 

känna stress? Under lektionen pratade vi om grupptryck och hur andra i vår omgivning kan 

influera oss att göra saker som man annars kanske inte hade gjort. Om händelser kan inträffa 

pågrund av övertalning så frågade vi oss om det också kan finnas stressorsaker även i sådana 

situationer?  

Ljudnivå 

Under kategorin ljudnivå fick eleverna fundera om ljuden omkring dem inverkade på deras 

stressupplevelse. Eleverna nämnde bland annat att det finns lokaler på skolan som får dem att 

bli trötta och orkeslösa på grund av oljud, ökar tröttheten bidrar det också till att man måste 

kompensera trötta skoldagar på kvällar och helger, menar informantgruppen. 
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Figur 4:6. Diagrammet ovan visa olika variabler som får eleverna på skolan att känna stress. 

Majoriteten av pojkarna tycke att den största stressfaktorn i deras skolvardag var betygen.   

 

Av de 43 pojkarna som svarade på enkäten blev utfallet enligt resultatet i diagram 4:6. 

Enkätfrågan kunde besvaras med flera alternativ. Här ser vi att betygen fick drygt 37,5 

procent (27) av pojkarnas röster. De anser därför att betygen är den största orsaken till deras 

stressupplevelse. Även lärare, som fick drygt 18 procent (13) av rösterna, bidrar i hög grad till 

den upplevelsen, enligt de tillfrågade.  
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Figur 4:7 . Diagrammet ovan visa olika variabler som får eleverna på skolan att känna stress. Även 

majoriteten av Flickorna tycke att den största stressfaktorn i deras skolvardag var betygen.  

Av de tillfrågade flickorna som gjorde enkäten blev utfallet enligt resultatet i diagram 4:7. 

Enkätfrågan kunde besvaras med flera alternativ. Här ser vi att betygen fick drygt 33 procent 

(27) av flickornas röster. De anser därför att betygen är den största orsaken till deras 

stressupplevelse. Kategori lärare fick drygt 22 procent (18) av rösterna och bidrar i hög grad 

till den upplevelsen enligt de tillfrågade. 

Här får samma intervjupersoner svara på frågan: Vad/Vem får dig att känna dig stressad? Här 

berättar de mer ingående om vad stress är för just dem och specifikt vad för stressorer det 

finns i skolan.   

Intervjuperson 1, en pojke på 16 år, som berättar om vad han upplever som är stressorer i 

skolan. Han menar att storleken på klassen har en stor betydelse för hur han kan koncentrera 

sig under en lektion och han berättar att på vissa lektioner har man börjat med att dela upp i 

mindre grupper. Slöjdlektionerna upplever han därför som lugna, även om ljudet från 

maskinerna kan göra honom trött. En annan faktor som den här pojken nämner är läraren. Han 

säger att: ”Läraren bör vara en samlad person som inte är överdrivet sprallig”. I årkurs nio 

berättar han att han upplevt att det har varit betydligt mer deadlines att följa och det är svårt 

att komma ihåg alla datum som är uppsatta för inlämningsuppgifter och prov. 
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Intervjuperson 2, en flicka på 15 år, som berättar att om man försover sig blir förmiddagen 

förstörd. Hon säger: ”Man får höra saker som att man måste ställa väckarklockan eller gå och 

lägga sig tidigare, det är inte i sig stressande, men man tar åt sig som person och de personliga 

påhoppen kan bli för mycket”. Hon menar att relationen mellan läraren och eleven i sig kan 

vara en orsak till stress. Finns obehag så blir det inte roligt att gå till lektionerna, men jobbet 

måste ändå göras. Hon fortsätter berätta om att tiden inte räcker till ibland och det kan bli 

jobbigt att hinna med kraven som ställs av skolan och de krav man har utanför skolan. Det 

ämne som hon har mest oro för, hon berättade i första delen av intervjun, är matematik. Hon 

säger: ”Jag känner ibland att jag inte får den hjälp jag behöver och vet då att jag måste jobba 

hemma för att hinna ikapp”. 

Intervjuperson 3, en pojke på 15 år. Han berättar att ljudnivån på vissa lektioner ibland är 

alldeles för hög och att han blir trött och att tröttheten bidrar till hans stress. Han säger: ”Läser 

man text och är trött tar jag inte in det jag läser och måste hela tiden läsa om, det är 

frustrerande”. Han berättar också att valet till gymnasiet varit en period av tankar, 

prestationsångest och rädsla av att välja fel. Vidare säger han: ”Det är ett stort steg i livet man 

måste ta och jag tycker inte jag har fått den information jag hade behövt. Det gör mig oroad 

att behöva välja om på gymnasiet efter något år”.  

Intervjuperson 4, en pojke på 15 år, berättar att hans fritidsintressen ofta går ut över den tid 

man borde lägga på skolan. Han säger: ”Jag har träning fyra gånger i veckan och det gör att 

jag skjuter upp läxorna. Man vet vad läraren kommer säga och det gör att jag kan känna 

obehag att möta läraren nästa lektion”. Vidare berättar han att tiden ofta inte räcker till. ”Ofta 

blir det sent in på kvällarna man får försöka hinna med läxorna. I kombination snäva 

deadlines gör att energin ofta inte räcker till på eftermiddagen dagen efter. Ibland blir skolka 

sista utvägen”.  

Intervjuperson 5, en flicka på 15 år, tycker att pojkarnas ljudnivå tar energi från henne och att 

en segregerad undervisning i denna klass hade varit ett alternativ för att stävja denna stessor. 

”När jag tar in information vill jag att det ska vara tyst omkring mig och det gör att jag får 

sitta hemma och försöka förstå. Ofta vill jag ta det lugnt när jag kommer hem från skolan men 

då får man utöver skoltiden ägna ännu mer tid åt just skola”. Flickan har framfört problemet 

hon upplever till lärarna men tycker inte att det blivit bättre. ”Jag blir irriterad på pojkarna 

vilket får mig ibland känna stress när lektionstiden inte räcker till”.  Hon berättar om ett 

datasystem kallat Dexter där lärarna fyller i efter varje lektion om frånvaro, sen ankomst och 



 
 

33 
 

betyg. Här kan även föräldrarna gå in och titta hur ens eget barn jobbar i skolan. Efter idrott 

och hälsalektionerna så menar flickan att det är lätt att komma försent till svenskalektionerna 

då man ska hinna duscha och byta om. Även den här insynen som föräldrarna har känns 

ibland obekväm. Det som egentligen kan vara ett misstag eller ett giltigt skäl till förseningen 

framkommer inte i Dexter och att förklara det för föräldrarna kan ibland inte vara det lättaste. 

Hon berättar att år 4-6 användes inte Dexter och då hade man inte ögon på sig hela tiden och 

det kändes mycket behagligare.  

Det vi kan se av detta är att tre av de intervjuade ansåg att ljudnivån var ett problem för dem. 

Två av informanterna säger att ljudet i klassrummet är ett problem som gör att de får svårt att 

koncentrera sig. Intervjuperson 1 pratar om ljudet från maskinerna under trä- och 

metallslöjden som gör honom trött. Tre elever upplever tiden som ett problem och det bidrar 

till deras stressupplevelse. Intervjuperson 4 pratar om deadlines, att de är för korta. 

Intervjuperson 4 säger också att tiden inte räcker till för alla kraven från skolan och 

omgivningen.  

 

4.5 Enkät och intervjudel 4 

För att fortsätta att besvara frågeställningen Hur förekommande är stress hos barn och vad är 

det i skolan som gör barn stressade så ställde vi oss frågan i vår enkätstudie: hur ofta 

upplever du att du är stressad? (Bilaga 2, fråga 3) Svarsalternativen på frågan såg ut så här: 

 En gång i veckan. 

 Två till tre gånger i veckan. 

 Känner alltid av stress. 

 Känner mig aldrig stressad. 
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Figur 4:8. Diagrammet beskriver hur ofta pojkar känner sig stressade. 

Av de tillfrågade pojkarna som gjorde enkäten blev utfallet enligt resultatet i diagram 4:8. Här 

ser vi att 31 av de 43 tillfrågade pojkarna har svarat att de alltid känner av stress samt att de en 

gång i veckan och två till tre gånger i veckan känner de av sin stressupplevelse. Slutsatsen av 

det är att cirka två tredjedelar av pojkarna är stressade någon gång i veckan. 

7

12

11

0

Hur ofta upplever du att du är stressad? 
(Flickor)

En gång i veckan. 7

Två till tre gånger i veckan. 12

Känner alltid av stress. 11

Känner mig aldrig stressad. 0

 

Figur 4:9. Diagrammet beskriver hur ofta flickor känner sig stressade. 
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Av de tillfrågade flickorna som gjorde enkäten blev utfallet enligt resultatet i diagram 4:9. Här 

ser vi att den röda tårtbiten som säger att två till tre gånger i veckan känner de av stress har 

fått flest kryss, men utfallet mellan två till tre gånger i veckan och känner alltid av stress 

skiljer sig inte skärskilt mycket. Slutsatsen av det är att vi kan se att 100% av flickorna känner 

av stress någon gång i veckan. Bortfallet på denna fråga blev nio. Samma intervjupersoner 

fick berätta mer ingående på frågan hur ofta upplever du att du är stressad? (ifall de kände sig 

stressade) Nedan presenterar vi resultatet av intervju del 4. 

Intervjuperson 1, som är en pojke på 16 år, berättade mer ingående hur ofta han upplever 

stress. Han säger så här: ”Det är svårt att ge ett rakt svar men stressade situationer i skolan 

känner jag ofta, då jag inte ligger i fas med de krav läraren ställer”. En faktor som den här 

intervjupersonen nämner i intervju del 3 är hur viktigt det är att läraren är en samlad person, 

så vi frågar om det finns lektioner där det finns sådana lärare som ökar hans stressupplevelse? 

Intervjupersonen fortsätter: ”Ja det finns en lärare som ställer höga krav, högre än många 

andra och ofta är det i kombination med hans lektioner man känner att man inte orkar hänga 

med alla gånger”. 

Intervjuperson 2, som är en flicka på 15 år, forsätter att berätta hur ofta hon upplever stress 

och hon anser att hon alltid mer eller mindre känner av att tiden inte räcker till. I intervju del 3 

så berättar den här flickan att relationen mellan lärare och elev kan vara en orsak till att man 

känner stress. Vi ber henne berätta mer, om det finns lärare på skolan som hon känner obehag 

och olust inför att gå till hans eller hennes lektioner? Hon nämner att det finns två lektioner 

hon känner obehag inför och säger så här: ”Geografi är inte mitt ämne och jag känner inget 

intresse i det. Det gör att man ofta inte är påläst och det gör att man inte vill ha någon 

oförberedd fråga av läraren. Får man en fråga vill magen bara knyta en knut på sig själv och 

helst önskar man att man inte var där”. I intervju 3 berättar hon också hur hon måste jobba 

extra hemma i matematik för att hon inte tycker att hon får den hjälp hon behöver på skolan. I 

snitt per vecka rör det sig om en till två gånger i veckan som hon känner att lektionstiden inte 

räcker till. 

Intervjuperson 3, som är en pojke på 15 år, berättar mer ingående hur ofta han upplever stress 

och han menar att det beror på situation. Han säger så här: ”Det kan finnas krävande veckor 

och så finns det veckor då man inte känner av det speciellt mycket”.  I intervju del 3 berättar 

han om ljudnivån att den är en stressfaktor. Vi ber honom berätta under vilka lektioner han 

upplever att ljudnivån överstiger hans krav. Lektionerna som han upplever att ljudet är en 
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störande faktor är trä- och metallslöjden och svenska. Svenskalektionerna därför att det 

diskuteras mycket och då det befinner sig 27 elever i ett och samma klassrum ökar givetvis 

ljudnivån, berättar han. Vi frågar om han upplever samma sak i idrott och hälsa men där säger 

han så här: ”Idrotten upplever man ljudet inte på samma sätt. Man är mitt uppe i all rörelse så 

ljudet från redskap märker man inte lika mycket”. Vidare berättar han om gymnasievalet hur 

det påverkar honom, han känner sig stressad utav att behöva ta ansvar för framtiden redan nu.  

Intervjuperson 4, som är en pojke på 15 år, berättade i andra delen av intervjun att hans 

fritidsintressen ofta går ut över den tid han borde lägga på skolan. Vidare i vår intervju 

berättar han på frågan om hur ofta upplever du att du är stressad? att han alltid känner sig 

uppjagad och sällan får en lugn stund. Vidare säger han: ”Det blir att jag i stort sett varje 

vecka får försöka hitta tid så att skolan och fritiden går ihop”.  

Intervjuperson 5, som är en flicka på 15 år, berättade i andra delen av intervjun att en 

segregerad undervisning skulle vara ett sätt att stävja stressen som hon tyckte pojkarna i 

klassen orsakade. Främst var det allt oljud hon kände tog energin ifrån henne. En annan sak 

som bidrog till hennes stressupplevelse var den insyn som föräldrarna hade i skolarbetet. Hon 

kände att det fanns ett vakande öga i allt hon gjorde. Hon berättar vidare att man blir rädd att 

göra fel och då bidrar det till en prestationsångest istället. På frågan om hur ofta upplever du 

att du är stressad? ansåg hon att det fanns en inre stress som alltid mer eller mindre infinner 

sig. 

Det vi kan se av dessa intervjuer är att eleverna mer eller mindre känner av stress under en 

vecka. Eleverna pratar om olika saker som inverkar på deras stressupplevelse. Några av dessa 

är de höga kraven, obehaget inför vissa lärares lektioner, att några av veckorna är mer 

krävande än andra. Ljudet var också en del som bidrog till att eleverna upplever stress under 

stor del av sin skoltid. En elev beskriver att han har svårt att få ihop skolan med fritiden och 

det gör att han känner sig stressad. En elev nämner att hon alltid känner av en inre stress som 

alltid infinner sig mer eller mindre. 

 

4.6 Enkät och intervjudel 5  

För att få svar på vår andra frågeställning: Hur påverkas barnen av den stress som de utsätts 

för inom skolan och hur reagerar de så ställde vi frågan i vår enkätstudie: hur reagerar du på 

stress? (Bilaga 2, fråga 5) Under vår lektion pratade vi om hur stress kan förekomma i olika 



 
 

37 
 

former, att stress är något personligt och varierar från person till person. Det kan yttra sig i 

beteendet hos en individ medans en annan upplever en inre stress. Detta var en öppen 

enkätfråga så nedanför sammanställer vi barnens egna ord i punktform. 

 

 

 Arg 

 Ont i huvudet 

 Svårt att sova 

 Tappar aptiten 

 Blir lättare irriterad 

 Trötthet 

 Skolkandet ökar 

 Orolig 

 Hjärtat slår snabbare än normalt 

 Problem med magen 

 Det blir svårare att lära sig saker 

 

Punktlistan ovan visar på olika symptom av stress som eleverna nämnde, i vår 

enkätundersökning ställde vi frågan Vad gör du för att undvika att bli stressad? (Bilaga 2, 

fråga 6) På denna fråga var det många elever som skrev att de lyssnade på musik. Ett annat 

återkommande svar på frågan var att de spelade dator. Umgänget med sina vänner efter skolan 

var också en faktor som eleverna tyckte var viktig för att undvika stress. Det sista som var ett 

återkommande svar på denna fråga var att eleverna svarade att de la sig och sov en stund när 

de kom hem från skolan. 

 De fem tidigare intervjupersonerna fick också berätta mer ingående på frågan om hur de 

reagerade på stressen i skolan, detta för att få en djupare förståelse. Nedan presenterar vi 

intervju del 5. 

Intervjuperson 1, pojke på 16 år, berättade mer ingående hur reaktionen blir då han känner sig 

stressad. Han säger så här: ”På mig kan man inte se att jag blir stressad, jag får mer 

oroskänslor och funderar mer på stressorsakerna för att komma förbi det” I de tidigare delarna 

av intervjun har den här pojken berättat om hur läraren är en bidragande faktor till 

stressupplevelsen så vi frågar om reaktionen på hans stress också kan gå ut över lärare? 
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Vidare berättar han ”Visst blir man sur då man känner att man inte hinner med på grund av 

läraren men jag tror inte han eller hon märker något” Som följdfråga ställer vi: Vad gör du 

själv för att minska din stress? Han säger så här: ”Ofta brukar jag tänka positiva tankar precis 

innan jag ska göra något prov eller redovisning, det hjälper väl för stunden men det fylls alltid 

på med nya prov och redovisningar som man ska ställas inför”. 

Intervjuperson 2, flicka på 15 år, fortsätter berätta mer ingående hur reaktionen blir då hon 

känner sig stressad. Tidigare berättade hon hur hon kände oro för vissa lärare och lektioner 

och att relationen mellan lärare och elev kan vara en orsak till stress. Vi ber henne berätta mer 

hur hon känner sig när den här oron infinner sig. Hon säger så här ”Det är svårt att beskriva, 

men jag blir inte aggressiv eller så, utan jag skulle säga att stressen yttrar sig just i oro och 

olust till att göra något” Vidare in i intervjun frågar vi: Vad gör du själv för att minska din 

stress? Hon svarar så här: ”Oftast ingenting, jag hoppas att det går över med tiden”.  

Intervjuperson 3, pojke på 15 år ,fortsätter berätta hur reaktionen blir då han känner sig 

stressad. Han säger så här: ”Eftersom jag gärna vill ha tyst omkring mig när jag sitter på 

lektion så brukar jag få ont i huvudet när man knappt hör vad man tänker. Ofta kommer 

huvudvärken på eftermiddagen.  På frågan: Vad gör du själv för att minska din stress, svarade 

han: ”Ljudet är svårt att påverka, det spelar ingen roll hur ofta man säger till. Ofta brukar jag 

gå ut och jobba i biblioteket eller i något grupprum för att få lugnt omkring mig”.  

Intervjuperson 4, pojke på 15 år, fortsätter berätta hur reaktionen blir då han känner sig 

stressad. Så här säger han om hur han upplever sig själv när han blir stressad: ”Jag blir ofta 

speedad och får höra att jag måste ta det lugnt enligt lärarna. Vi frågar om hans höga tempo 

gör att det bidrar till att andra kan känna stress hans närvaro? Han säger: ”Ja det är mycket 

möjligt, men det är inget jag funderat på. Vi får hoppas att ingen tagit illa upp” På frågan: Vad 

gör du själv för att minska din stress svarade han: ”Ofta räcker det med jag får sova ordentligt 

så brukar alla spänningar försvinna”. 

Intervjuperson 5, flicka på 15 år, fortsätter berätta mer ingående hur reaktionen blir då hon 

känner sig stressad. Hon säger: ”Jag blir ofta förbannad när jag tänker på vilka det är som 

förstör skoldagarna”. I tidigare delen av intervjun berättade hon hur pojkarnas oljud gjorde att 

energin till att koncentrera sig försvann. Vidare frågade vi vad hon gjorde med ilskan som 

fanns mot vissa pojkar. Hon säger: ”Ibland blir det för mycket och då tänker jag inte på vad 

jag själv gör. Jag kan också skrika rakt ut och be dem vara tysta. Det kanske inte är det bästa 
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heller, men ofta märker läraren att man är less. Då säger läraren också till och då blir det bra 

en stund”. 

I intervjudelen ovan så var huvudfrågan hur de reagerar på stressen i skolan besvarats. Här 

kan vi se att alla elever har rätt olika svar på hur de reagerar på stress. Två elever nämner att 

de blir oroliga och försöker ta sig för bi den stressande situationen, oron leder även till olust 

till att göra något. En elev nämner att han blir speedad och blir tillsagd av läraren att lugna ner 

sig, Två elever nämner ljudet som ett stressande moment men på olika sätt, en får huvudvärk, 

och den andra får svårt att koncentrera sig. Det vi kan se är att individer reagerar olika på 

stress men att alla intervjupersonerna är medveten om hur de reagerar på en stressig situation i 

skolan. 

På fråga två i enkäten Skatta hur hög grad du upplever stress i skolan? (Bilaga 2, fråga 2) På 

denna fråga så fick vi sammanhängande svar av eleverna. Kryssen satte de på en högra sidan 

av svarsskalan. Då många elever har satt sitt kryss på högra sidan så kan vi se att majoriteten 

av dagen elever känner av stressen i skolan. Stressen behöver inte ha en negativ inverkan på 

alla elever, men för många kan den vara det. Av de som svarat på enkäten så har 15 stycken 

satt sitt kryss längst till vänster på skalan, detta visar att det finns elever som inte tycker att de 

upplever stress i skolan. 

 

4.7 Lärarintervju 

Dessa lärarintervjuer har vi använt oss av för att belysa elevernas stress utifrån ett 

lärarperspektiv, det är inte lärarna som pratar om sin stress utan vilka stressorer de anser 

påverkar eleverna i den dagliga undervisningen. För att få svar på vår fjärde frågeställning: 

Hur följer man upp stressproblemen och vilka åtgärder vidtas på skolan? valde vi att 

intervjua tre lärare på de två skolorna. Det som var gemensamt hos två lärare på den ena 

skolan var att de sa ”att eleverna blir mer stressade och känner av mer stress i de teoretiska 

ämnena.” En av lärarna arbetade dels som slöjdlärare men även som svenskalärare och han 

såg en stor skillnad på eleverna i sina undervisningsämnen. Det han tyckte var ett mindre 

problem var att de ambitiösa eleverna gick upp i varv och hade en markant stressökning inför 

prov. Den stressfaktor som denne lärare kände att det finns inom trä- och metallslöjden var 

när eleverna inte fick ta hem sina alster när de var klara. 
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Den andra läraren refererade ofta till sig själv när hon pratade om stress, att när hon stressade 

så blev det en markant skillnad på stressnivån hos eleverna. Denna lärare undervisade i bild. 

Under dessa lektioner kände hon att stressen gav henne problem, som överfördes på eleverna. 

Det var något som hon hela tiden tänkte på och försökte stressa av för att få en behaglig nivå i 

klassrummet. Båda lärarna säger ”ämnen där det inte finns mätbara resultat, medför att 

eleverna inte stressar upp sig lika lätt.”  

De två lärarna berättade att man på deras skola arbetade med EVK (elevvårdskonferens) om 

de uppfattade att en elev skulle få problem av något slag. EVKn innefattar inte bara stress 

utan alla sorters problem som kan uppstå hos en elev i skolan. På dessa EVK-möten 

närvarade, elev, målsman, lärare och rektor. EVKn var något som man arbetade väldigt aktivt 

med för att hjälpa alla elever så mycket som möjligt. 

Den sista läraren som var trä- och metallslöjdlärare på den andra skolan, som vi intervjuade 

skildrar stressproblemen att kommunen och skolan bara förvärrar situationen. Han säger så 

här: ”Idag har eleverna och föräldrarna för mycket att välja på. Idag kan en elev försvinna mitt 

i terminen till en friskola och sen komma tillbaka till den kommunala då det inte passar. Jag 

förstår mig inte på hur skolledningen kan acceptera den här filosofin” Han berättar vidare hur 

viktigt det är med en planering både för elever och lärare, samtidigt som synen på struktur 

skiljer sig mellan lärarna. ”Eleverna i de lägre åldrarna upplever jag bli mindre stressiga då 

jag håller i tyglarna på undervisningen. Barn idag tror jag bestämmer allt mer hemma, då kan 

det vara skönt för dem att inte behöva bestämma allt.” Vi berättar om den filosofi vi får lära 

oss på universitetet om hur fokus tas från produkttillverkning till processen och att det går mer 

åt det självständiga tänkandet hos eleverna. Han svarar med att: ”Ni som skriver ett arbete om 

stress har verkligen något att fundera över när ni kommer ut. Jag säger inte att ni har fel och 

man ska inte dra alla elever över en kant. Precis som slöjd så handlar det om fingertoppkänsla 

när det kommer till hur man bemöter elever och hur man anpassar undervisningen”. 

 

4.8 Sammanfattning och slutsatser 

I det här avsnittet ger vi en kort resumé av vad vi kommit fram till i resultatet, för att sedan 

lyfta det i en diskussion. 
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I vår studie visade det sig att eleverna var införstådda i begreppet stress och kunde relatera till 

det utifrån sina egna erfarenheter. Enkäterna kunde de besvara utan vidare förklaring, och i 

intervjuerna berättade de öppet om sin egen relation till stress. I enkät och intervjusvaren fick 

vi en bild på hur elevernas syn på stress såg ut i åldern 15-16 år.  När vi studerat enkätsvaren 

och lyssnat på intervjuerna kan man säga att stress är något personligt och varje individ har 

sin egen syn på stress. Det kan därför vara svårt att dra paralleller mellan informanterna men 

vissa begrepp och stressorer återkommer och genomsyrar studien. 

I intervjuerna berättar de Vad det är i skolan som gör barn stressade. Det som är 

återkommande är ljudnivå. En pojke berättar att klasstorleken är en bidragande faktor till 

arbetsmiljön i klassrummet och att det ofta blir stökigt när de är många i samma rum. En 

flicka nämner samma problem och tycker att en könssegregerad undervisning kunde vara ett 

alternativ till att få en bättre arbetsmiljö. En intervjuperson nämner att lärarna har ett stort 

ansvar för hur de framträder i klassrummet, att en samlad person gör bättre intryck än en 

lärare som har en mer framfusig attityd.  

En faktor som också återkommer är tid i olika bemärkelser. Vissa har för mycket på schemat 

med träning och fritidsaktiviteter. Andra får ta tid från sin ”privata tid” till skolarbete istället 

för att kunna slappna av eller göra något annat än just ägna det åt skola. En person berättar hur 

han känner att tiden inte räcker till. Han får istället jobba sent in på dygnet för att ens få det att 

gå ihop, men att det tar på hälsan. Mat och sovtider finns inte schemalagt, utan det är olika 

från dag till dag. 

I intervjuerna frågade vi om vilket ämne de kände sig mest stressade över och varför det var 

så. De ämnen som visade sig överlägset var matematik och de naturorienterade ämnena. En 

elev nämner att han blir stressad över att se hur långt fram de andra är i matteboken och att det 

blir en personlig tävling med sig själv eller med bänkkompisen. Ångesten över ämnet kanske 

inte visar sig just på lektionerna utan efter provresultaten, när man kommer hem och 

föräldrarna frågar om hur det har gått. En flicka nämner att vissa ämnen kräver talang, som 

bild och slöjd, och saknar man den talangen känner man sig stämplad. Rädsla över val till 

gymnasiet och framtiden var också en bidragande orsak till den prestation stress som fanns. 

En elev berättar att brist på information om valen har fått honom att känna oro och rädsla över 

att välja fel.  

Datasystemen utvecklas, även om det har positiva sidor så upplever vissa elever att det också 

finns negativa sidor med det. Förr hade inte föräldrarna den insyn som de har idag och även 
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om de används på ett korrekt sätt av lärarna så kan det ibland upplevas av eleverna som att det 

inte visar en rättvis bild.  

De ämnen som eleverna tyckte mest bidrog till deras stressupplevelse var matematik och de 

naturorienterande ämnena: fysik, kemi och biologi. I intervjuerna berättar en pojke om hur lätt 

det kan uppstå en tävlingssituation när uppgifterna blir mätbara. Det leder till att eleverna inte 

tänker efter, utan de vill bara komma vidare. Ämnet slöjd visade sig överlag minska stressen 

hos eleverna. En av de intervjuade säger att ämnet slöjd blev bättre när de fick ha slöjd över 

hela läsåret istället för att byta vid jullovet. Istället för att skynda innan jullovet för att få klart 

allt så kunde de nu hålla på med ett större arbete och även jobba under vårterminen. 

Reaktionen på stress är i högsta grad personlig och det är svårt att se samband, men i vår 

studie har det förekommit inre reaktioner och yttre reaktioner. De inre reaktionerna som de 

intervjuade berättar om kan vara oroskänslor medan de yttre reaktionerna kan vara att man 

inte håller tyst längre. En av de intervjuade berättar att hon börjat visa mer vad hon egentligen 

tycker och tänker i stället för att bara vara tyst och acceptera. 

I lärarintervjuerna fick vi höra hur det jobbas med att få rätsida på stressproblemen och vad de 

tror bidrar till att elever känner stress. Det som nämndes var att skolan har som skyldighet att 

ordna med EVK (elevvårdskonferens) om problemen blir allt för påtagliga. I den sista 

lärarintervjun fick vi även en annan bild av situationen. Han menar på att det idag är så 

mycket valfrihet att det inte bara skapar kaos hos eleverna. Det skapar även stress hos lärare. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på och beskriva hur stress ser ut i grundskolan och 

speciellt i ämnet slöjd, samt att fördjupa vår egen förståelse inom området stress och få 

kännedom om hur dagens skola motverkar stressen hos eleverna. I detta kapitel ska vi titta på 

studien ur ett kritiskt perspektiv för att hitta eventuella brister, men också knyta an och hitta 

stöd i den litteratur som vi bearbetat under denna tid. Vi kommer även lyfta denna studie in 

vår framtida yrkesroll. 

 

5.1 Metod  

I vår studie använde vi oss av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man redan 

har etablerat kontakt där undersökningen skall genomföras. Metoden befruktade vi med 

kvantitativa studier såväl som av kvalitativa. Vi valde att kombinera dessa två för att få en 

djupare förståelse. Användandet av både kvalitativa och kvantitativa studier har vi inte sett 

som ett problem, snarare som en fördel när intervjuerna har hjälpt oss att gå på djupet i de 

svar som vi anskaffade oss under enkäten. 

Presentationen av vår studie som vi gjorde för eleverna var att vi gick in i klassrummen och 

presenterade vilka vi var och presenterade vår studie och frågade om eleverna kunde hjälpa 

oss i insamlingen av empiri. Ejlertsson (2006) skriver om hur viktigt det är att man känner 

igen sig i enkäten. Som vi tolkar Ejlertsson så är öppenhet till informanterna en bättre väg, för 

en bättre undersökning. Att bara komma helt oinbjuden såg vi inte som något alternativ. 

Inslaget där vi lät eleverna berätta vad stress kan vara innan enkäten delades ut anser vi inte 

haft någon negativ inverkan då orden inte kom från oss. 

De kvantitativa studierna som vi använde oss av var enkäter för att relativt snabbt få ett stort 

antal svarande. Ejlertsson (2006) menar bland annat att respondenten kan i sin egen takt 

fundera över frågorna och noga tänka igenom svaren. I början gav enkäten oss också en tanke 

om att det kunde ge oss problem då vi inte visste hur informanterna skulle reagera på 

frågorna. För att försäkra oss om kvalité på slutresultatet så var det viktigt för oss att se till att 

informantgruppen skulle förstå enkätfrågorna. Vi valde därför att först testa enkäten på en 

mindre grupp. Efter vi analyserat denna ministudie så kände vi en trygghet om att frågorna 

höll en hög nivå när vi lämnade ut de 82 enkäterna. Denna ministudie hade vi inte för avsikt 



 
 

44 
 

att använda oss av i resultatet. Syftet med ministudien var att undersöka så att den stora 

elevgruppen skulle kunna tolka och förstå frågorna på rätt sätt. 

Det som vi i efterhand reflekterat över är om 82 enkäter verkligen är tillräckligt för ett 

examensarbete om 30 högskolepoäng. Ejlertsson (2006) anser att ett mindre stickprov kan 

göras för att göra en avbild av en större population. Vi anser att en mindre informantgrupp 

också kan vara en bättre väg att gå om man skriver sitt första arbete i den här storleken. 

Reliabilitet innebär också noggrannhet, att man har precision på insamlad data så man inte 

blandar ihop data (Larsen, 2007).  

För att komplettera enkäterna valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Ejlertsson (2006) 

skriver att intervjuerna kan vara en fördel då misstag kan korrigeras i form av följdfrågor. 

Intervjuer är också en bra metod när man vill få större insikt hur någon upplever situationer 

och reagerar på dem, än att bara ta del av de statistiska svaren enkäter ger. Vi använde oss av 

diktafon. I efterhand kan vi anse att en videokamera varit ett bättre alternativ för att få bild av 

informanten och hur de reagerar när frågorna ställdes när vi analyserade emperin. Eftersom vi 

hade fem intervjupersoner och allt hamnade i ett ljudspår i diktafonen så fick vi lyssna till 

rösterna för att hitta till rätt intervju. Nu gick det bra då det var få intervjupersoner, men ett 

tips till framtiden är att försöka använda videokamera om informanterna samtycker.  

Enkätfråga 7, 8a och 8b valde vi att bortse ifrån i resultatet därför att underlag saknas. I 

efterhand ser vi hur viktigt det är att man tar sig tid för att formulera enkätfrågor, men även 

om man har en bra formulering så kan man aldrig veta i förhand om man ställt för många 

frågor. Vår enkät tenderade att bli lång, men vi tar lärdom, inte bara ur studieresultatet utan 

också hur man bygger upp en studie.  

Intervjufråga 5 (bilaga 3) som vi ställde våra informanter kan vi i efterhand anse inte ha 

tillfört studien något, dessutom kom den med en mindre bra formulering. Vi har därför valt att 

bortse från den, därför att frågeformuleringen berör känsliga, integritetskränkande och för 

eleven vissa olagliga alternativ. Vi har även pratat om det är en fråga som vi inte borde ha 

använt. (Bell, 2006) skriver att känsliga frågor bör ställas sist i intervjun för att inte chockera 

intervjupersonen. Nu ställdes den här frågan mitt i intervjun men å andra sidan säger Runa 

Patel och Bo Davidsson att neutrala frågor ska komma i början av intervjun men också att 

man ska avsluta med neutrala frågor. (Patel, m.fl, 1994). Sen kan man fråga sig om bekväma 

frågor alltid är rätt fråga om det är meningen att en obekväm sanning ska belysas?  
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5.2 Resultat 

I denna del kommer vi att diskutera kring resultatet som vi kom fram till utifrån våra 

frågeställningar. Frågeställningarna i denna studie som vi utgick ifrån är:  

 Hur förekommande är stress hos barn och vad är det i skolan som gör barn stressade? 

 Hur påverkas barnen av den stress som de utsätts för inom skolan och hur reagerar de? 

 Hur ser stressfaktorerna ut i slöjden? 

 Vilka åtgärder vidtas på skolan och hur följer man upp stressproblemen? 

 

Vidare kommer vi diskutera dessa frågeställningar utifrån ett större perspektiv. 

Skolverkets rapport, Attityder till skolan, (2009) visade att elever i skolan kände av stress och 

vår studie pekar åt samma håll. Eftersom stress är något personligt och varierar i form och 

uttryck så är det svårt att säga om det är endast skolan som bidrar till stressen hos eleverna. Vi 

har sett att det kan vara en kombination mellan det privata och skolan, att dessa två poler 

samverkar med varandra. Währborg skriver så här: ”Våra hjärnor idag är likadana som under 

stenåldern. Skillnaden är dock att en tonåring i dag kan tillägna sig lika mycket information 

framför datorn på en dag som det tog stenåldersmannen att erövra under ett helt liv. I kulturell 

och social mening går tiden allt snabbare” (Währborg, 2009: 27).  I intervjuerna hörde vi 

bland annat intervjuperson 4 berätta om hur han upplevde att tiden inte räcker till på grund av 

att fritidsaktiviteterna tog upp mycket tid efter skolan. Ellneby (2000) menar att barn behöver 

mer tid till att bara vara efter skoldagens slut. En reflekterande fråga vi ställde oss i 

slutskeendet av denna studie: Är det skolans uppgift att tillsammans med föräldrarna sätta upp 

förhållningsregler om elevernas fritid? Vart går i så fall gränsen mellan det privata och 

offentliga?  Vidare säger Ellneby ”Barn ska inte ha mer frihet än de klarar av eller ha krav på 

prestationer som går utöver deras förmåga” (Ellneby, 2000: 98). 

I läroplanen, Lpo 94, är det skrivet att skolan skall tydliggöra vilka mål utbildningen har, samt 

vilka krav skolan ställer på eleverna. Med resultatet vi har presenterat anser vi att det skulle 

behövas en balans mellan kraven som ställs i skolan och de som ställs utanför hos de elever 

där det blivit ett problem. Att hela tiden ha något på schemat kan inte vara en hållbar framtid.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått höra hur föräldrarna fått en allt större 

röst att tycka till om det som bedrivs i skolans undervisning och att det finns delade meningar 

om det är bra eller inte. Det finns lärare som anser att den här insynen som föräldrarna har 
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blivit för mycket, att skolan bara visar hänsyn och allt mer sällan ställer krav tillbaka. Vidare i 

läroplanen står det skrivet om en likvärdig utbildning och att ”hänsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (Lpo 94). Då vi sett att det privata och 

offentliga kommer allt närmare varandra, där oftast skolan får stå tillbaka för påtryckningar 

utifrån, anser vi att skolan inte längre bara kan ta hänsyn till privata intressen. Med privata 

intressen menar vi kraven som ställs på skolan utifrån föräldrar. Skolan måste också stå på sig 

då den har ett ansvar om att främja elevers utveckling (Lpo 94). 

Nu när vi vet att barn upplever stress och att det inte är hållbart för framtiden att fostra våra 

barn in i stressade miljöer ska vi här försöka närma oss en djupare förståelse med hjälp av de 

teoretiska perspektiv som vi pressenterade i vår litteraturstudie. De teoretiska utgångspunkter 

vi använt oss av är Aron Antonovsky och hans KASAM modell. Han menade att det är en 

känsla av sammanhang som krävs för att bemästra stressen men att motivationen finns inuti 

den egna människan. Den andra teorin som vi valde att stödja denna studie på var Töres 

Theorell och hans krav- och kontrollmodell. Till skillnad från Antonovsky så sa Theorell att 

stödet utifrån är minst lika viktigt. Då vi sett i denna studie att stress är något personligt och 

varierar från person till person så har vi valt att se utifrån två perspektiv. Vi menar att ett 

perspektiv kanske beskriver en person men utesluter en annan. 

Antonovsky hade tre faktorer som han ansåg kunna se stressen utifrån. Det var begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I intervjuerna berättar en elev om hur ämnet matematik 

påverkar hans stressupplevelse. På dessa lektioner finns det endast en lärare att tillgå och 

eleven upplever då att det blir svårt att hänga med när han inte kan få stöd av läraren i den 

utsträckning han behöver. Vi använder oss av detta exempel för att se det utifrån Antonovskys 

teorimodell.  

Av berättelsen som den här pojken gav ser vi att han har en låg grad av begriplighet. Hade 

pojken haft en högre grad av hanterbarhet hade han inte behövt känna sig orättvistbehandlad i 

den grad han gör. men så säger också Antonovsky att meningsfullhet kommer inifrån och att 

personer med hög KASAM ser betydelsen för framtiden (Antonovsky, 2003). Här menar vi 

att alla elever inte kanske ser meningen med matematik och därför blir situationen inte 

greppbar för dem. Utifrån KASAM anser vi att det är viktigt att barnet får vara med och 

bestämma så att de får lättare att bemästra sin egen stress då meningsfullheten är själva 

nyckeln. 
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Theorell skrev att höga krav i kombination med dålig kontroll och bristande stöd är en orsak 

till stressen (Theorell, 2003). Personer med lågt KASAM anser vi också behöver något mer än 

att bara öka meningen i det man gör. För att bemästra kraven så ser vi utifrån exemplet ovan 

att stöd i form av lärare behövs, men också att man främjar stödet i form av ens kompisar och 

inte alla gånger ser det som ett störande moment. 

Eftersom att vi kommer verka inom ämnet trä och metallslöjd kände vi att det var av intresse 

att få en prägel av den miljö vi själva kommer komma i kontakt med. Den nationella 

utvärderingen av slöjd visade att elever mår bra i slöjden och inte upplever slöjdämnet som 

stressigt. (Johansson & Hasselskog, 2005). Under studien har det kommit till vår kännedom 

att ljudnivån är en faktor som bidrar till elevers stressupplevelse. Med detta i åtanke så kanske 

man måste se över hur slöjdsalarna är uppbyggda. I en slöjdsal så finns det många faktorer 

som bidrar till att ljudnivån blir markant mycket högre än på en vanlig lektion. Maskinerna 

som används dagligen i slöjdundervisningen har en ganska hög ljudnivå. Det vi känner är att 

man i många slöjdsalar borde placera om vissa maskiner så att de inte är placerade precis intill 

elever som sitter och arbetar. Det optimala enligt oss är att man, om det finns utrymme, flyttar 

de maskiner som används ofta och bidrar till att ljudnivån blir för hög för eleverna. En maskin 

som vi känner är en bidragande faktor till ljudnivån är hyvelmaskinen. Den har en markant 

mycket högre ljudnivå än de flesta andra maskiner i en slöjdsal. 

Barn befinner sig ofta i bullriga och högljudda sammanhang så man kan lätt få den 

uppfattningen att de tål mer ljud än vad vi vuxna gör, men så är inte fallet. ”I själva verket så 

är barns hörselsinne känsligare än vuxnas, på grund av att deras öron har en annan form. 

Hörselgången är smalare och kortare, vilket gör att ljudet förstärks och upplevs som högre” 

Ellneby (2000: 49). Med detta i åtanke så måste man minska det skadliga ljudet och bullret i 

klassrummen. På Hörselskadades riksförbund säger man att buller inte bara stör, det kan även 

leda till skador som nedsatt hörsel och tinnitus. De nämner även att buller kan orsaka 

koncentrationssvårigheter, olyckor, stress och nedstämdhet. (Hörselskadades riksförbund) 

 

5.3 Erfarenheter av studien, läraryrket i framtiden 

Studien har inte bara visat på stressfaktorer orsakat av betyg, ljudnivåer och klasskamrater. En 

annan faktor som eleverna ansåg bidra till deras stressupplevelse var läraren. Syftet med 

denna studie var också att få en djupare förståelse för lärarens roll i framtidens skola. När vi 
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nu ska ut i arbetslivet så vet vi att lärarens stress påverkar eleverna mer än vad vi tidigare 

trott. Med det i ryggsäcken så bör vi tänka över vårt bemötande med elever och inte överföra 

vår stress på dem. En av de intervjuade säger: ”Läraren bör vara en samlad person som inte är 

överdrivet sprallig”. För att möta de olika individerna i skolan anser vi att det är viktigt att 

kunna vara flexibel. Det är viktigt att man försöker släppa sitt stressiga beteende när man 

kliver in i klassrummet för att inte påverka elevernas inlärning negativt. Det kanske låter lätt 

men å andra sidan är vi lärare inte mer än människor och även vi påverkas av det som händer 

runt omkring oss. 

Skolan är under ständig förändrig och kanske är det i just den här ovissheten som den här 

verksamheten har sin akilleshäl. Framtiden nämnde eleverna som en stressfaktor. Om vi tittar 

på skolans verksamhet så förespråkar politikerna att skolan ska ha kvalitet. Jan Björklund vill 

bland annat införa ett nytt betygsystem för att det ska löna sig att studera.  Vi tycker här att 

Björklund lägger fel ord i sin mun och motsäger sig själv då det står i Lpo 94 att skolan ska 

främja alla individer. Att tvinga någon med att säga: ”Går du inte i skolan kommer du inte få 

en bra framtid” anser vi inte gör elever mer motiverade att gå i skolan. Här menar vi att hälsan 

borde sättas i främsta rummet. Är det inte viktigare att skolmiljön är sådan att eleverna kan 

komma till skolan utan att ha en knut i magen och att vi på så sätt bygger en trygg framtid 

oavsett förutsättningar?  

I lärarintervjun ansåg en lärare att elever idag har en större valfrihet, både vad det gäller skola 

och fritid. Vi kan hålla med om att det bör finnas regler som styr den här sortens valfrihet då 

det både påverkar lärare och elever. Frihet skapar stress, en av de intervjuade säger att valet 

inför gymnasiet har ökat hans stressupplevelse. Vi ser att den valfriheten inte går att ta bort, 

men däremot kan vi lärare förbereda eleverna bättre inför gymnasievalet. Får den här eleven 

den begriplighet som Antonovsky menade var viktig så kommer han även känna att 

situationen är hanterbar och på så sätt hitta sin egen mening till vad han ska välja på 

gymnasiet.  

I intervjudelen i denna studie kom det fram att en elev upplevde den nya tekniken som 

användes vid betyg- och närvarorapportering bidrog till stress. Oftast är det meningen att det 

nya ska underlätta, men om den används på fel sätt så kan det påverka människor på ett 

negativt sätt. Användningen av den nya tekniken måste vi därför också förhålla oss kritiskt 

till. 
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Denna studie har ökat vår förståelse för stress, både i ett elevperspektiv men även hur vi som 

lärare ska förhålla oss för att minska elevernas stressupplevelse Ska eleverna fungera i ett helt 

liv så måste man börja med att arbeta med att motverka stress redan i ett tidigt stadium. 

Tryggheten för eleverna är viktig, om man inte känner sig trygg så kan man inte slappna av 

och bidra till ett ökat lärande, men är det en möjligt att undvika stress helt i skolan? Det vi kan 

se av tidigare forskning är att all stress skadlig om det pågår en längre tid (Solna 

stressmottagning) Utifrån vår studie har vi sett att två tredjedelar av pojkarna är stressade 

någon gång i veckan och att flickorna i högre grad än pojkarna känner av sin stressupplevelse. 

Om det är okunskapen hos oss vuxna kring stress och vad det kan leda till som gör att vi inte 

sett några arbetsplaner ute på skolan kan vi inte säga, men vi anser att detta ämne bör belysas 

mer än vad det gör idag och se på hur man tillsammans med föräldrar, skola, föreningar kan 

hitta en balans hos den enskilda eleven. 

Antonovsky (2003) skriver att alla behöver en känsla av sammanhang i sin vardag, det är 

något som vi anser är viktigt att personer runt om kring eleverna, lärare samt föräldrar, arbetar 

med. Något som vi skulle föreslå andra som är intresserade att forska om stress är: Varför 

visar det sig att matematik och de naturorienterande ämnena är de ämnen som elever upplever 

som det stressigaste ämnet i skolan och varför upplevs bild- och slöjdämnena som så mycket 

mindre stressande? Kan elevernas känsla av sammanhang med sin vardag vara tydligare i 

dessa ämnen jämfört med till exempel matematik? 
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Bilaga 1 

 

Information till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi skall skriva en 

uppsats om stress vars syfte är att ta reda på hur stress ser ut i skolan. Vi undrar därför om det 

går bra att ert barn är med i den här undersökningen. 

Upplägget för undersökningen ser ut som så att vi lämnar ut en enkät, men sen vill vi gärna 

följa upp med några elevintervjuer, om hur eleverna upplever stress i skolan och vad man i så 

fall kan förbättra. Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Under inga omständigheter kommer vi att skriva eller prata 

om eleverna på ett sådant sätt att de går att identifiera för utomstående.  De kommer i vår 

enkätundersökning och i intervjuerna endast behöva berätta sin ålder samt deras kön. 

För att vi ska kunna genomföra dessa studier med ert barn så behöver vi ert medgivande. Var 

vänlig och fyll i nedanstående uppgifter om ni medgiver att ert barn deltar i denna studie.  

Vi besvarar gärna dina frågor om du vill veta mer om studien. Det går bra att ringa oss på 

telefon. Magnus: 070-336 42 92 eller Hans: 070-667 72 18. 

Tillstånd till undersökningen har givits av skolledningen och undervisande lärare. Deltagandet 

är helt frivilligt och eleven har när som helst rätt att dra tillbaka sin medverkan i studien. Då 

eleverna är under 15 år behöver vi vårdnadshavares skriftliga tillstånd för att kunna 

genomföra studien som planerat.  

Vi ber er därför fylla i och underteckna svarstalongen, och återlämna den till oss så 

snart som möjligt 

 

Tack på förhand. 

// Hans Byström och Magnus Schönfeldt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Svarstalong angående förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

Årskurs 9. 

 Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

 Jag har tagit del av informationen men godkänner inte att mitt barn deltar i studien.  

 

Elevens namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………………..................................................... 

 

Datum och ort:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Ålder___ 

Pojke Flicka 

 

1.  I vilket ämne upplever du mest stress i skolan?  
Numrera från 1 till 17 där 1 är det stressigaste ämnet.  

 

Matematik   

Svenska  

Engelska  

Geografi 

Historia 

Religion 

Samhällskunskap 

Idrott och hälsa 

Kemi 

Fysik 

Biologi 

Bild 

Slöjd 

Hem och konsumentkunskap 

Språkval (Tyska, fransk, 

spanska) 

Musik 

Teknik 

 

2.  Skatta hur hög grad du upplever stress i skolan (skolarbete)?  
 

 

Lite              Lagom               Mycket 

 

 

3. Hur ofta upplever du att du är stressad? 
 

En gång i veckan.  

Två till tre gånger i veckan.         

Känner alltid av stress. 

Känner mig aldrig stressad. 

 

 



 
 

 

4. Vad/vem får dig att känna stress? 
Här går det bra att markera flera svarsalternativ (buller) 

 

Betyg 

Lärare 

Schema 

Framtid 

Klasskamrater 

Ljudnivå  

Annat  

5. Hur reagerar du på stress? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Vad gör du för att undvika att bli stressad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Tror du att Pojkar och flickor upplever stress olika? 

JA NEJ 

Varför? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

8.a Vilka moment i slöjden kan bidra till att du upplever stress? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. b Vilka moment i slöjden bidrar till att du inte känner stress? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

9. På vilket sätt bidrar slöjden till din stressupplevelse? 

Ökar  Minskar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

// Hans och Magnus 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3. 

Intervjufrågor till elever 

1. Vad är stress för dig? 

a. Påverkar miljön din stress? 

b. Klasstorleken? 

c. Ljudnivån på skolan? 

d. Undervisningen och lärarna? 

e. Vänner, kompistryck? 

f. Tidsaspekten på uppgifter? 

g. Läxor, prov är det bedömningsuppgifter eller examinationer i sig som bidrar 

till stress? 

h. Ämnen? 

 

2. Hur påverkas du av stress?  

a. Påverkar det din inlärning? 

b. Tar du med dig stress hem? 

 

3. Bidrar skolan till att du även känner stress på din fritid? 

a. Påverkas dina fritidsaktiviteter av stress 

b. Bidrar fritidsaktiviteter till stress? 

 

4. Hur kan skolan hjälpa dig att minska din stress? 

a. Rektor? 

b. Lärare? 

c. Kurator? 

d. Personal på skolan? 

e. Klasskompisar? 

 

5. Vad gör du själv för att minska din stress? 

a. Alkohol? 

b. Tobak? 

c. Droger? 

d. Medicin? 

 

6. Hur tycker du att slöjden bidrar till din stressupplevelse? 

a. Ökar eller minskar? 

b. Bidrar de praktiska momenten till stress? 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Finns det faktorer utanför skolan som bidrar till din stressupplevelse? 

a. Hemmet? 

b. Kompisar? 

c. Samhället? 

 

8. Vet du om det finns någon antistressplan på skolan? 

a. Tror du att det behövs? 

b. Skulle då ta användning av den? 



 
 

 

Bilaga 4. 

Intervjufrågor till lärare 

1. Vilka åtgärder vidtas på skolan och hur följer man upp stressproblemen? 

2. Anser du att lärarens sätt att vara kan inverka på elevernas stressupplevelse? 

3. Inkluderar elevvårdskonferenser även barns stressproblem? 

 


