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Sammanfattning 
 
Ordet stress har i dagens samhälle många olika betydelser och kan användas till att beskriva 
många olika tillstånd, både negativa och positiva, genom denna uppsats kan man se att 
stressen i samhället har ökat och även att den har krypigt neråt i åldrarna. Detta har resulterat i 
att antalet elever som lider av oro, ångest, magont, huvudvärk, trötthet, yrsel m.m. har mer än 
fördubblats. Dessa ohälsosamma tillstånd är ett resultat av vårt samhälle, alltså ett resultat av 
långvarig eller negativ stress. Genom denna uppetats kommer även frågan om hjälp och 
återhämtning att behandlas, vilken hjälp kan de elever få som lider av stress och vad innebär 
återhämtning och varför är den så viktig för att vi ska må bra.  
 
Syftet med denna uppsats är alltså att ta reda på vad det är med skolan som gör att eleverna 
känner sig stressade och även vilken hjälp skolan erbjuder de elever som lider av stress. För 
att detta ska vara möjligt, enligt mig, så kommer även frågan vad stress är idag att besvaras. 
Som nämnt tidigare så är dagens stress rotat i vårt samhälle som vi själva har skapat och 
genom detta så har ordet stress fått en annan och flera innebörder. Genom den tidigare frågan, 
vad stress är idag, så kommer även en annan fråga att behandlas i denna uppsats. Detta är hur 
stressen manifesterar sig hos stressade elever och vad stressen kan leda till längre fram om 
den inte behandlas.  
 
Resultatet av uppsatsen kommer i form av intervjusvar. Fyra deltagande ungdomar, två som 
går på högstadiet och två som går på gymnasiet, gick med på att svara på ett antal frågor och 
även diskutera hur ämnet stress och återhämtning. I resultatdelen av detta arbete kommer 
alltså deras svar att presenteras, både i helhet vad de kom fram till och även i citatform, deras 
svart kommer även ställas mot tidigare forskning och stress teorier. Genom detta kommer 
man kunna se hur mycket som stämmer med det vi redan vet och även kommer detta generera 
ny information.  
 
Genom detta arbete så får man alltså en klarare bild av hur skolungdomar mår idag, hur 
skolan och det allmänna samhället stressar dom, vad det är som framkallar stressen och hur de 
gör för att hantera och återhämta sig från den.  
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1.	Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa stress ur ett elevperspektiv, specifikt i högstadiet och på 
gymnasiet. Med perspektiv mer jag även att belysa elevernas syn på återhämtning, hur viktigt 
detta är och vad det gör för att återhämta sig på bästa sätt. Syftet är även att se hur långt 
stressen håller sig, håller sig stressen endast i skolan eller är det något dessa elever tar med sig 
hem?   
 
Problemformuleringar	 
- Hur upplever skolungdomar stress? 
- Vad är det med skolan som stressar eleverna? 
- Vad upplever eleverna att det är som stressar dom och vad kan studievägledaren göra åt det? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

		
2.	Inledning	 
 
Sedan människan skapades så har vi befunnit oss i ett konstant utvecklande. Vi har gått från 
att använda häst och vagn till att använda motorer och bilar, från levande ljus till glödlampor 
osv. Genom detta så har människans tillvaro bara blivigt bättre och bättre, vi kan behandla de 
flästa sjukdomar, ampassa oss till i princip alla miljöer, sätta oss på ett tåg eller flygplan för 
att resa var vi än vill över hela välden, vi utvecklar vår teknologi så att vi kan hålla kontakten 
med varandra även om vi befinner oss på två helt olika kontinenter och vi utvecklar även våra 
samhällen genom att bygga fler bostäder och företag.  
 
Allt detta låter väldigt fantastiskt och positivt, vilket det är på väldigt många sätt, men utifrån 
att vårt samhälle utvecklas så konstant så har vi skapat ett samhälle som har ett upphov till 
nya, moderna sjukdomar och ohälsosamma tillstånd. Ett av dessa tillstånd är faktiskt något 
som alla människor har känt, mer eller mindre, vi är alla kapabla till att känna denna känsla 
och komma in i detta tillstånd, det är ett tillstånd som räddade våra liv långt tillbaka i tiden 
och som vi gradvis behöver idag för att utvecklas. Jag talar så klart om stress.  
 
Stress är en blandning av olika hormoner som kroppen utlöser när det krävs något extra av 
oss. Man kan säga att kroppen förbereder sig för kamp eller flykt, detta innebär att mer blod 
pumpas ut i musklerna, vi blir mer skärpta och vaksamma och vi kan klara oss längre utan 



vila.  
 
Väldigt långt tillbaka i tiden så behövde vi stressen för att överleva, exempelvis om vi stötte 
på ett farligt djur så fick vi energin, det där lilla extra, för att antingen kämpa för våra liv eller 
fly för våra liv. Men i dagens samhälle så är det inte så sannolikt att vi kommer stöta på ett 
farligt djur när vi går på staden eller åker buss till eller från arbetet, dock har stressen blivigt 
ett större och växande problem både i samhället och även i skolorna. Währborg (2009) menar 
att stressen är 2000 talets nya ohälsa och genom stora undersökningar som har utförts i 
svenska skolor, högstadiet och gymnasiet, så syntes det tydligt hur stor ökning det hade blivet 
av elever som lider av stress eller andra stress relaterade sjukdomar. Währborg (2009) 
uttrycker även att om den yngre generationen är så hårt drabbade så kommer det påverka vårt 
framtida samhälle, tillstånd som utbändhet och depression kommer att öka och om vi inte 
hanterar stressen tidigt som kommer detta bara att eskalera.  
 
Genom denna uppsatts kommer man få en bild av vad stress egentligen är, hur det var förut 
och hur det kommer sig att stress är ett sådant stort problem idag. Utöver detta kommer man 
även få en bättre uppfattning om varför återhämtning är viktigt, vikten av en bra natts sömn 
och hjälpen som förekommer i samhället och i skolan för de personer och elever som lider av 
just stress.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund	 
Jag sitter just nu och skriver min c-uppsats, det sista jag kommer göra inom den här 
utbildningen till att bli studie- och yrkesvägledare, efter det här ska jag ut i verkligheten och 
hjälpa människor. Hjälpa det med att fatta beslut, ge dem redskap för att kunna hjälpa sig 
själva och allmänt lyssna och försöka sätta mig in i deras situation.  
 
Det tog ett tag för mig att riktigt bestämma mig för vad jag skulle skriva om, vad ville jag 
fördjupa mig i. Jag har hunnit ändra mig ett antal gånger men till slut satte jag mig ner och 
frågade mig själv: vad vill du? jag behövde inte fundera så länge som kom jag på det, jag vill 
hjälpa människor! då var nästa fråga vad behöver människor hjälp med idag? Det var nu som 
jag tänkte tillbaka till min tid som elevassistent och min tid som spring vickare inom barn 
omsorgen. För någon anledning så kom jag och tänka på en specifik elev som hade väldigt 
starka stress symptom fast hen var så ung och jag tyckte att det var fruktansvärt.  
 
Efter den tanken så tänkte jag tillbaka på min praktik under min utbildning. Jag har sett och 
upplevt många stressade elever, jag har sett hur kraven har ökat sen jag själv gick i 
grundskolan och på gymnasiet. Jag mins att jag själv var väldigt stressad under min skoltid 
och det var i detta ögonblick jag kom på vad jag ville skriva om. Stressen hos ungdomar och 
hur skolan bidrar till denna stress.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare	forskning  
Att beskriva stress idag kan vara väldigt personligt. Ordet och känslan av stress kan beskrivas 
med både fysiska syntomer som ont i magen eller huvudvärk, stress kan också beskrivas med 
mentala problem så som ångest och depression.(Währborg, 2009) 
 
Währborg menar att i princip alla idag har en uppfattning om vad stress är. Till och med barn 
kan sätta ord på vad stress är för något. Währborg menar att detta är unikt för 2000-talet, 
stress har bilvigt en så vanligt åkomma och genom undersökningar så har man sett att stressen 
har krypigt neråt i åldrarna och bilvigt ett växande problem. Genom denna undersökning 
kunde man se att stressen bland ungdomar har mer än fördubblats på senare år, man kunde 
även se att stressen slår hårdast mot flickor och unga kvinnor.  
 
Skolverket har även en undersökning från 2001 som visar att 35 procent av eleverna som 
deltog svarade att de ofta eller alltid känner sig stressade, detta är en ökning med 10 procent 
sen 1997. (http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2001/okad-stress-bland-elever-
1.12204) 
  
Ska man se lite längre tillbaka i tiden så kan man se att mitten på 80-talet så har stress 
syntomer fördubblats hos barn och ungdomar, fler ungdomar söker psykiatrisk hjälp för 
depression och ångest. Den allmänna hälsan för ungdomar har ökat, men undersökningar visar 
på att sen 80-talet så har den psykiska ohälsan ökat hos ungdomar och idag är denna nivå 
uppe i en oacceptabelt hög siffra. Ungdomar idag lider av regelbundna och alvarliga psykiska 
besvär. Ångest, oro och depression, alla tillstånd som är inblandat med stress, har alltid blivigt 
vanligare och vanligare i svenska skolor (Woxberg, 2005). En lite nyare undersökning som 
gjorts av statistiska centralbyrån, 2013, visar att två av tre barn känner stress på grund av 
skolan. Varannan pojke och tre av fyra flickor från 16 till 18 år känner sig stressade när det är 
dags att skriva prov eller göra läxor 
 



Stressen och den psykiska ohälsan har ökat drastiskt hos ungdomar, detta kan så klart påverka 
samhällets framtid om det inte förebyggs tidigt. Detta på grund av att stress kan leda till 
sjukliga tillstånd som är väldigt svåra att komma tillbaka från. Utöver detta så är det bevisat 
att stress ökar risken för hjärt och kärlsjukdomar, ökade fetthalter i blodet, osv. Stress leder 
även till andra ohälsosamma livssvanor, så som rökning, ökning av alkoholintag, dåliga 
matvanor m.m. (Ekman et al., 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	Metod 
 
Litteraturdel	 
För att få fram litteratur till mitt ämne så har jag både använt mig av sökmotorer som google 
och google scholer. När det kommer till sökord har jag använt mig av stress i skolan och 
ungdomar och stress. Jag har även använt mig av relevanta böcker som jag lyckats hitta, 
böcker som Stress och den nya ohälsan av Peter Währborg och Stress i unga år av Lotta 
Woxberg. När det kommer tillval av litteratur och tidigare forskningar och teorier så har jag 
preciserat mig inom stress för vuxna, i samhället och de lilla jag kunde hitta om ungdomar. 
Jag valde alltså bort de som handlade om stress på förskolan, pågrund av att det är för långt 
från min ur valda åldersgrupp, jag valde dock att ta med stress synen från vuxnas perspektiv, 
alltså litteratur som tar upp stress hos vuxna, pågrund av att ungdomar, speciellt på 
gymnasieelever, är så pass nära att vara "vuxna" jag valde också att ta med stressen i 
samhället på grund av att skolan tillhör samhället och så gör även eleverna/ungdomarna. Jag 
ville alltså få en helhets bild av stress i samhället och allmät vad stress är och hur den 
påverkar oss. Jag har även tittat igenom tidigare examensarbeten som berör stress, detta för att 
få en bild av vad jag kan göra annorlunda och för att se deras litteraturlistor för att vida mina 
egna vyer.  
 
Upplägg	av	arbete  
Det viktigaste och även det svåraste med detta arbete var att utveckla frågor som inte var för 
breda. Upplägget av detta arbete är gjort för att ge en klarare bild av stress i allmänhet och 
sedan ge en bild av hur skolelever känner inför stress och hur de hanterar den. När det 
kommer till att få skolungdomarnas perspektiv på stressen i skolan så tyckte jag även att det 
var viktigt att få med samhället i bilden. Detta för att skolan är den del av samhället, eleven är 
en del av skolan och där med även en del i samhället, Uppsatsens mål och fokus är så klart 
skolungdomarna så samhällsbilden kommer att namnas men inte allt för mycket så att det tar 
över. All information om stress och återhämtning kommer snare att presenteras under 
rubriken resultat, här kommer uppsatsens tidigare text om stress och återhämtning att speglas 
mot svaren som blev av intervjuerna med skolungdomarna.   
 



Intervjuer  
Intervju ”stilen” till denna uppsats gick till på sätt att vi satt i grupp, mina fyra deltagare och 
jag, jag var då samtalsledaren och såg till att vi höll oss på det ämne som skulle diskuteras. 
Det var även jag som ställe frågor och följdfrågor. Anledning till att jag valde en grupp 
intervju var att jag såg många fördelar. Det var tidssparande, deltagarna kunde få i gång 
varandra, det blev en mer avslappnad tillstämning, de kunde undermedvetet uppmana 
varandra till att prata och de fick även möjlighet att ställa frågor till varandra. Mina deltagare 
kände redan varandra sen tidigare så stämningen var väldigt avslappnat men ändå skärpt på så 
sätt att de höll sig till ämnet. När det kommer till urval av deltagare så var det enda kravet att 
två av dem skulle gå på högstadiet och två skulle gå på gymnasiet. Könet spelade ingen större 
roll och inte heller klass eller etnicitet. Jag vet att dessa faktorer kan spela en roll i hur 
stressad en person kan vara, men i just detta tillfälle fick jag känslan av att deltagarna ändå 
var på samma nivå.  
 
 

4.	Vad	är	stress?  
 
När vi människor blir stressade så pumpar kroppen ut mer blod i musklerna. vi blir mer 
fokuserade och vi blir inte lika beroende av sömn, vi får helt enkelt mer energi.  
 
Hur stress påverkar oss är väldigt individuellt. Vissa har en högre tolerans för stress medans 
andra har en väldigt låg tolerans och inte kan hantera den alls. Men de situationer som 
framkallar stress är stunder då vi är utsatta för krav som är för stora, utmaningar, hot eller 
belastning.  (Woxberg, 2005)  
 
Hur ska man förklara vad stress egentligen är? Ordet stress har tagit ny form och fått en annan 
innebörd med tiden. I dagens samhälle så vet alla vad stress innebär. Till och med barn har en 
uppfattning om vad stress betyder, tidsbrist, men för vuxna kan stress ha olika innebörder. När 
vuxna talar om stress så kan de säga ord som utbrändhet, depression eller utmatning. Dessa är 
alla ord som egentligen betyder stress, bara på olika sätt, man kan förklara detta på så sätt att 
stress har blivigt mer vanligt idag och att stress kommer in på väldigt många områden och 
därför måste vi idag ha fler ord för att förklara vilken form av stress vi pratar om. Währborg 
(2009) menar att stressen har fått en bredare betydelse, fler sjukliga tillstånd har tillkommit 
och blir mer vanliga där stressen ligger i grunden. Stress har gått från att bara vara en känsla 
till att vara magont, huvudvärk, irritation, känsla av att inget är roligt, yrsel, trötthet, 
sömnproblem, ångest, utbrändhet osv.    
 
Stress är något som har varit med människan sen tidernas begynnelse. Stressen grundar sig i 
fly eller strida scenariot, när en pressad situation uppstår så sker en automatisk reaktion i oss 
människor, om vi ska fly eller strida från det som hotar oss. Stressen infinner stunden innan 
beslutet är taget, så fort beslutet är taget så agerar man och stressen försvinner. Det finns även 
två typer av stress, positiv och negativ. Den positiva stressen är nödvändigt för att vi ska 
utvecklas. För att det ska vara en positiv stress så gäller det att kravet som ställs kan uppnås 
med vår individuella förmåga, andra faktorer som kan påverka gränsen mellan positiv och 
negativ stress är hur mycket kontroll och inflytande vi har i situationen. Om vi inte känner att 
vi har någon kontroll över det som händer eller att vi inte kan påverka situationen så kan den 
negativa stressen uppkomma. Andra inre faktorer som kan påverka gränsen mellan positiv och 
negativ stress är våra personliga krav på oss själva, yttre faktorer är miljön som vi befinner 
oss i, störande högljuda ljud eller brist på struktur. Vi är alla olika och vi reagerar olika till 
dessa faktorer, vissa blir mer påverkade än andra. (Woxberg, 2005) 



 
Problemet är att vår hjärna inte kan märka skillnaden på stress som händer i verkligheten och 
situationer vi tänker på, exempelvis att man börjar tänka på redovisningen man snart ska hålla 
i eller att man börjar fundera på om man stängde av spisen eller inte när man gick hem i från, 
vi kan alltså stressa upp oss själva genom att tänka på stressiga situationer. Oavsett om 
stressen händer i verkligenheten eller i våra huvuden så reagerar vår kropp på samma sätt, mer 
blod till musklerna och mer fokus (http://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Stress/) här uppstår ett problem. För i tiden var denna stress reaktion 
nödvändig för vår överlevnad och det är den fortfarande till en vis del. Men det är inte ofta vi 
stöter på en tiger eller en björn när vi går på promenad, stressen i dagens samhälle hittar vi i 
skolorna och i den alldagliga vardagen. för att kraven är hårdare, vi lever i en mer komplex 
social sammansättning än tidigare och vi ska hinna med så mycket som möjligt på så lite tid 
som möjligt (Woxberg, 2005)  
 
Hur	ser	stressen	ut	idag? 
Hur har stressen utvecklats med tiden då? det finns många teorier om detta, beroende på 
vilken vinkel man väljer att se det ifrån, författaren Peter Währborg (2009) beskriver stressens 
utveckling från samhällets och individens behov och hur detta har påverkat vårt välmående.  
 
Långt tillbaka i tiden, innan industri samhället, så hade vi alla samma förutsättningar för att 
må bra. Att få mat i magen, undvika infektion och bara allmänt hålla oss vid liv vad det 
viktigaste. Om man inte mådde bra, ohälsa, så var det ganska självklart var det handlade om, 
antingen var man sjuk av något man hade ätit eller så hade man kanske brutit ett ben. Poängen 
är att det inte var samma typ av ohälsa då som det är idag. När människan kom in i industri 
samhället så uppkom en annan typ av ohälsa på grund av det hårda fysiska arbetet.  
 
Nu på 2000 talet så har vi en helt annan typ av ohälsa som dominerar, sen psykiska ohälsan 
som är grundad i stress. Till skillnad från förr i tiden så är det en större press på varje en skild 
individ, vi ska alltid vara till gängliga och vi ska vara väldigt flexibla, det har blivigt ett 
fenomen att våren tid inte räcker till och att "fritid" är ett slöseri. En annan anledning till att 
stressen är så alvarlig idag kan vara att när vi väl ska varva ner eller ska välja en aktivitet att 
göra på vår fritid så är urvalet för stort och de urval som finns tillåter inte direkt avslappning. 
Urvalet idag är allt från internet, tv/data spel, sms, m.m. Att sitta i lugn och tyst miljö är inte 
direkt ett val man gör idag.  
 
Idag är det även svårt att hitta stunder att slappna av. Förr i tiden så var man tvungen att ta det 
lugnt när man reste med tåget eller satt i baksätet på bilen. Men med dagens teknik så kan alla 
situationer bli ett arbetstillfälle, bara att slänga upp datorn eller surfa på internet med 
telefonen. Till och med dagens bussar gör reklam om att de har WiFi på bussen. Och om 
telefonen skulle få slut batteri eller om det inte skulle finnas någon WiFi tillgänglig så får vi 
panik, vi känner oss handikappade och vi får ångest när vi inte är anträffbara. Det blir som en 
ond cirkel som leder till stress.  
 
 
Denna nya ohälsa som har tillkommit nu på 2000 talet påverkar vår hjärna och där med 
påverkar det resten av kroppen, på grund av att detta är ett nytt fenomen som inte har funnits 
tidigare så kallas det därför för den "nya ohälsan". Denna ohälsa slår hårdast mot personer 
som är 16 till 44 år och grunden till deras ohälsa är då stress. Problemet är att stress gärna 
leder till något annat, utbrändhet, depression, sömnproblem, oro m.m. I en undersökning som 
gjordes 2007 så kunde man se att tjejer var med drabbade av detta än killar, dock har ohälsan 



hos killar ökat. Det gjordes även en väldigt stor undersökning i hela Sverige där ett stort antal 
skolar deltog och ur denna undersökning så kunde man se att problem som oro, ångest och 
depression hade ökat kraftigt hos barn och ungdomar i Sverige. Detta kommer så klart 
påverka samhällets utveckling längre fram om stressen redan finns så långt ner i åldrarna. 
(Währborg, 2009) 
 
	
	
Kroppens	reaktion	till	stress	 
Vad händer egentligen i vår kropp när vi blir stressade? Vi vet att mer blod pumpas till 
musklerna och att vi blir mer fokuserade, men det händer också mycket mer när vi blir 
stressade och även när vi lugnar ner oss. 
 
När vi blir stressade så påverkas nerv och hormonsystemen kraftigt. Det är specifikt tre ämnen 
i kroppen som ökar, adrenalin, kortisol och noradrenalin, adrenalinet påverkar hjärtat och ökar 
pulsen. Kortisol ökar ämnesomsättningen i kroppen och gör att energin i musklerna blir lätt 
åtkomligt och noradrenalin gör att blodkärlen drar ihop sig och där med ökar blodtrycket. 
Genom detta spänns musklerna, hjärtslagen och andningen ökar och vi blir mer vakna och 
uppmärksamma. När vi känner att stressen eller hotet är borta så återgår kroppens hormon 
nivåer till normalläge.  
 
Vi får inte glömma att kroppen reagerar på detta sätt både när vi känner oss hotade och 
stressade. Problemet i dagens samhälle är att stress momenten gärna byter av varandra. Så fort 
vi kommer över ett stress moment så stöter vi på ett nytt, detta gör att kroppen inte har en 
chans att gå ner i varv och i längden så kan detta leda till så kallade stressrelaterade 
sjukdomar. Dessa kan vara migrän, eksem, högt blodtryck, sömnproblem, diabetes, 
depression m.m. (Woxberg, 2005)  
 
Det	ena	leder	till	det	andra  
Vi vet nu att stress kan leda till andra saker som huvudvärk, trötthet, rygg och magont m.m. 
Vi vet också att stress under en längre tid kan leda till alvarligare sjukdomar som tillexempel 
hjärt och kärlsjukdomar, utbrändhet och ångest.  
 
 
Men stress kan även leda till andra saker. Det är bevisat att stress kan påverka människors 
livsstil på ett väldigt ohälsosamt sätt. Exempel på detta är rökning, ökat alkoholintag, dåliga 
matvanor och brist på fysisk aktivitet. Detta i sin tur kan leda till andra saker, vi vet att 
rökning och alkohol skadar kroppen i längden och att båda av dessa är beroende framkallande. 
Dåliga matvanor och brist på fysiska aktiviteter kan leda till fetma och till andra sjukliga eller 
till och med dödliga tillstånd. Det finns även forskning som visar att personer som lider av 
stress inte är lika noggranna med att ta medicin, vet detta betyder är att en person som lider av 
stress inte läser anvisningarna på medicin förpaktningen, detta kan leda till att de tar en tablett 
för mycket eller en för lite. Detta gäller också för vanliga anvisningar, en person som lider av 
stress är helt enkelt inte lika noggrant som en person som är lugn och samsad.  
 
Här kan vi alltså se ett tidligt mönster på hur en sak leder till en annan. Stress leder till (X) 
som leder till (Y) som senare blir (Q) och slutar med (T) på så sätt blir det ännu tydligare att 
fånga upp dessa personer som lider av stress och se till att de får hjälp innan det spårar iväg 
allt för mycket. 



  
Ett annat sätt man kan se på detta mönster är genom personen och uppgiften. Stress kan 
uppstå om belöningen inte matchar uppgiften. Detta kan låta lustigt men vi vet att stress kan 
uppstå om en person inte ser en uppgift som givande, att man inte förstår innebörden och 
nyttan med uppgiften, det är alltså samma sak med belöningen av en uppgift. (Ekman et al., 
2002) 
 
Överansträngningsteori	 
Som nämnt tidigare i texten så har vårt samhälle förändrats till ett väldigt myrligt, krävande 
och allmänt stressframkallande. Tekniken har blivet utpekad till en stor källa till vår stress, att 
vi alltid ska vara anträffbara och att alla tillfällen idag kan vara arbetstillfällen. Men till och 
med själva samhället har blivigt mer stressande, mer buller och stim. Om man tänker på en 
sådan enkel sak som att en promenad ute på stan en helg och alla stressande element som 
finns där. Alla människor i rörelse, alla pratar samtidigt, trängsel osv.  
 
 
Överansträngningsteorin pratar mycket om energi eller livsenergi. Tanken är att i en frisk 
kropp så är denna energi jämnt fördelad till alla delar i kroppen, men i en ohälsosam kropp så 
är denna energi ojämnt fördelad. Vissa delar för mer energi än andra och där med kan detta 
leda till sjukdom. Att energin blir ojämnt fördelad är pågrund av vårt samhälle och samhällets 
krav. Om vi återgår till ”stan exemplet” som jag tog upp tidigare så är det ett exempel på en 
väldig energi krävande situation, vi reagerar alla olika på olika situationer så vissa kan 
uppleva det mer krävande än andra. Tanken är i alla fall att efter vi har utsatt oss för en sådan 
situation som kräver mycket energi så finns det inte nog med energi kvar för allt annat. Så vi 
har både ett samhälle som tömmer oss på energi av den allmänna miljön och vi har även en 
stor press från allt annat, skolan, jobbet m.m. Det är alltså kombinationen av detta och även 
kravet på individen som samhället har satt som gör att individen över använder sin energi, vi 
använder helt enkelt för mycket energi än vad vi egentligen har. Detta slutar alltså med att vi 
blir överansträngda och detta kan leda till ett antal ohälsosamma tillstånd, vissa tillstånd som 
utbrändhet kan vara väldigt svåra att komma tillbaka från.  
Överansträngningsteorin manar att tröttheten är kroppens sätt att protestera mot vårt moderna 
industrisamhälle, alltså kroppens sätt att säga "det är dags för att ladda om igen" problemet är 
att vårt samhälle inte tar detta i åtanke och där med får individen lida. Genom detta är lider 
även samhället och industrin, samhället pressar individen till sin gräns, detta kan leda till 
ohälsa och genom detta så är individen inte lika produktiv som samhället behöver. Det blir 
alltså en situation där båda parterna blir lidande.(Ekman et al., 2002)     
 
Vi	är	alla	olika  
Vi är ju så klart toleranta till en vis del av stress, som nämnt tidigare så behöver vi stress till 
viss del för att utvecklas och vi är alla olika på hur mycket stress vi kan hantera. Vissa klarar 
av mer än andra helt enkelt. Det finns ett antal anledningar till detta, en viss del kan man säga 
är ärftligt och en annan del kan man koppla till miljön som vi växer upp i. Och en stor 
anledning till detta kan vara att vissa har mer erfarenheter än andra, med detta menas att om 
en person ställs inför en ny situation kan reagera med stress. Detta är pågrund av att hjärnan 
ställs in på kamp eller flykt läge, precis som när vi blir stressade. Det är helt enkelt en 
överlevnads instinkt att bli konfunderad och kanske stressad i situationer som är helt nya för 
oss. (Ekman et al., 2002)  
 
Typ‐	A	personer	 
Ett annat sätt man kan förklara våra olikheter när det kommer till stresstolerans är våra 



personligheter. Det finns teorier och forskning som visar på att personer med en viss 
personlighet och karaktärsdrag är mer troliga att bli utsatta för stress. Dessa personer går 
under en kategori som kallas Typ- A personer. Dessa personer har ett behov att vara bättre, de 
vill göra allt till en tävling för att visa anda och sig själv att de är "bäst" eller en vinnare. 
Vanligt beteende hos typ- A personer är att de gör flera saker samtidigt, håller alltid igång 
med olika aktiviteter, pratar fort och avbryter andra och är allmänna arbetsnarkomaner. Man 
kan säga att dessa personer har en kronisk känsla av tidsbrist och är allmänt otåliga. Ett annat 
fint ord är "bråttom sjuka" Dessa personer vill alltså åstadkomma mer och mer under en 
kortare och kortare tid. Ett annat karaktärsdrag som man kan förknippa med dessa personer är 
att de är lätt irriterade, att de har en väldigt kort stubin.   
 
Detta beteende har sets i samband med tillstånd som tillexempel kronisk trötthet, magsmärtor 
och till och med trafikolyckor. Det har också visat att risken för hjärtsjukdomar fördubblas om 
en person ingår i typ- A gruppen, studier har visat att typ- A personer förekommer mer hos 
män än hos kvinnor. (Ekman et al., 2002) 
 

5.	Åtgärder	och	hjälp	mot	stress	i	skolan  
 
Som vi vet så förekommer stress överallt, inte bara i skolan, hur ska vi då motarbete det? 
Woxberg (2005) menar att stressen finns i hela samhället och därför är det allas ansvar, inte 
bara ett få tal personer eller en speciell förening, om vi alla skulle prata om det och gör det 
mer öppet så skulle det göra väldigt mycket. 
 
individen  
Något var och en kan göra föra att skydda sig mot stress är att ta hand om sig själv och sin 
kropp. Att äta bra och regelbundet har bevisat att man orkar med hela dagen lättare. Att träna 
eller röra på sig är också ett bra sätt att förebygga stress. Genom träning så får vi lättare att 
slappna av, dock om man tränar för att förebygga stress så ska man inte pressa sig allt för hårt 
eller känna att man måste träna, detta kan bara skapa mer stress. Ett annat bra sätt att 
förebygga eller ventilera stress är att göra något man tycket om att göra, koppla bort 
verkligheten och sjunk in i något som tilltalar just dig. (http://www.umo.se/Att-ma-
daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-ar-stressad) 
 
Det har gjorts undersökning som visar att personer som är tränade klarar av stress bättre än de 
personer som är otränade. Man kunde se att pulsen var lägre hos de tränade personerna och 
genom det så behövde hjärtat inte jobba lika hårt när stressen väl kom. Undersökningar har 
också visat att fysisk aktivitet både är bra för att förebygga stress men också att det är bra för 
personer som redan lider av stress, precis som personer som lider av kronisk smärta så blir det 
bättre om det rör sig regelbundet. Ett sätt man kan tänka på när det kommer till träning och 
fysiska aktiviteter är att det inte är aktiviteten som är nyttig utom oaktivering som är onyttig. 
(Ekman et al., 2002) 
 
En bra nattsömn är också väldigt viktig, speciellt för ungdomar, det är under tiden vi sover 
som alla intryck bearbetas. Om man sover dåligt en eller några nätter så spelar det inte så jätte 
stor roll, men om man sover dåligt under en längre period så kan man börja må riktigt dåligt.  
(http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-ar-stressad) 
 
Om en person befinner sig i ett stress relaterat tillstånd så är sömnstörningar ofta med i bilden, 
detta skapar en ond cirkel genom att en dålig natts sömn resulterar i att personen blir mindre 
stresstålig, problem lösning blir svårare och genom detta så kan mer stress uppkomma och 



personens stressiga situation blir bara värre. Utmattning kan också resultera i sömnstörningar, 
I dagens samhälle så har många hitta strategier för att hålla sig pigga och alerta för att hinna 
med mer och vara effektivare under en längre tid. Problemet är dock att man sällan stannar 
upp för att hitta strategier för att återhämta sig, att hitta tillbaka tills sin sömn, det finns små 
lätta knep som alla kan prova för att förbättra sin sömn och där med få en ultimat 
återhämtning. Några av dessa tips är: 
 
1. Se till att skaffa rutiner när det kommer till sömn. Människan mår bra av rutiner och det är 
ingen skillnad när det kommer till att sova, att skaffa sig en speciell tid när man ska lägga sig 
och en speciell tid när man ska kliva upp. Det kan vara svårt i början men med tiden så 
kommer kroppen att vänja sig. 
 
2. Använd bara sängen för att sova och för sex. Sängen ska vara en plats man kopplar till 
avsläppning, undvik alltså att läsa läxan eller jobba i sängen.  
 
3. Håll dig vaken under hela dagen och se till att alltid kliva upp när klockan ringer, även om 
du har haft en dålig natts sömn. Detta för att punkt 1 ska fungera, det är alltså väldigt viktigt 
att inte fuska med sina sov och vakna tider.  
 
4. Se till att sovrummet eller sängen är ett ställe du trivs på, ett ställe som lockar, detta kan 
man göra med speciella dofter som man tycker om, rena sköna lakan, natt lampa eller totalt 
mörker. Gå helt enkelt efter var just du tycker om och trivs bäst med.  
 
Om detta inte fungerar så måste individen själv försöka hitta saker som gör den av kopplad 
och där med kan somna som leder till återhämtning. Ett exempel på detta är en powernap, att 
hitta ett vilorum på sin skola och sova en stund på sin håltimme fungerar väldigt bra för 
många. Speciellt när vi lever i ett samhälle som kan vara så energi tömmande, bussen kanske 
blev sen på morgonen och där med blev man stressad och var tvungen att hitta en lösning på 
hur man skulle ta sig till skolan i tid, bara en sådan sak kan göra att energin går i botten och 
då är en powernap en väldigt bra lösning att få tillbaka lite energi. (Ekman et al., 2002) 
 
Något som också är viktigt och ett bra knep på att tygla stressen är att tänka på vad som 
egentligen är viktigt. Det är redan fast slaget att vi lever i ett stressigt samhälle och med detta 
så är det inte ovanligt att stress momenten byter av varandra eller att vi har många stress 
moment samtidigt, om vi inte kan påverka de krav och uppgifter som ställs på oss så är det ett 
bra knep att kunna organisera alla uppgifter. Vad måste göras först och vad kan vänta, på 
detta sätt så kan känslan av överväldigande minska. (http://www.umo.se/Att-ma-
daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-ar-stressad/) 
Ett annat sätt som kan ha en stor roll i att förebygga stress är att försöka hitta, eller fundera, 
hur visa saker är meningsfulla. En stor anledning till stress är att vi gör saker som vi inte anser 
för fyller något, när vi inte ser någon mening i det vi gör eller känner att vi inte kan påverka 
vår situation. Det är alltså upp till varje elev att hitta vad som är meningsfullt med läxorna 
eller lektionerna, sen måste man så klart acceptera att man kanske inte kan hinna med allt och 
att man inte är sämre för det. Detta gäller också fritiden, om det är mycket i skolan och man 
hinner inte med att vara med kompisar eller gå på träningen så är det helt okej. Som det 
tidigare tipset, man får helt enkelt prioritera, det man inte hinner idag hinner man kanske med 
imorgon. (http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-ar-stressad/)   
 
Umgänge  
fast skolan är en plats som skapar stress för många ungdomar så kan skolan även vara en plats 



där stress kan förebyggas. Närhet, beröring och sociala kontakter är ett bra sätt för oss 
människor att stimulera lugnet i kroppen, så skolan kan alltså vara en bra plats för ungdomar 
att träffa sina vänner, träffa sin partner eller hitta andra sociala nätverk. Även utanför skolan 
finns det möjligheter till detta, exempelvis om man utövar någon typ av hobby eller aktvitet i 
ett lag eller i en grupp. (http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-
ar-stressad/) 
 
 
Studievägledaren	mot	stress	
	
KASAM  
Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som skapade denna teori som han 
valde att kalla KASAM. 
 
KSAM, Känsla Av SAManhang, är en teori som vi har fått lära oss under utbildningen till att 
bli studie- och yrkesvägledare. Denna teori bygger på att människor svävar mellan två poler, 
bra eller dålig KASAM, en person som har dålig KASAM upplever kaos i sin vardag. En 
sådan person är stressad, ser ingen mening med ens uppgifter och har ingen struktur eller 
regelbundenhet.  
 
Att vara i den pol där man upplever bra KASAM så mår man helt enkelt bra, man kan hantera 
sin vardag på ett begripligt sätt och se meningen med sina uppgifter man har under dagen. 
KASAM kan brytas ner i tre enkla saker som en person behöver. Dessa är hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet. Med hanterbarhet menar man helt enkelt att individen 
behöver de resurser och värktyg som krävs för att klara av kraven som kan ställas på en. 
Begriplighet mår vi bra av, vi mår bra av regelbundenhet och vi mår även bra av att förstå och 
begripa saker i vår vardag. Med meningsfullhet menar man helt enkelt att de uppgifter man 
får i uppdrag att göra känns meningsfulla. Detta behövs för att vi ska må bra och för att vi ska 
känna någon mening med att investera vår energi i en uppgift. Om vi ställs inför en uppgift 
som vi upplever inte har någon mening så kan vi lätt bli irriterade eller 
stressade.(http://lattattlara.com/kliniskpsykologi/kasam/) 
 
Studievägledaren  
Utöver att studievägledaren kan och ska hjälpa elever i svåra val inom skolan så kan den även 
hjälpa elever i allmänna livet. Ett bra exempel på detta är en övning som kallas stress 
inventering. Detta är en övning som kan göras i grupp men också enskilt med eleven och 
studievägledaren. Övningen börjar med att deltagarna ska skriva ner eller teckna ner vad det 
är som gör att de känner stress, det kan vara vissa platsen, uppgifter, en viss typ av väder, en 
känsla, en relation de har till någon annan, oklarheter inför framtiden osv. Det kan helt enkelt 
vara vad som helt. Till hjälp så kan samtalsledaren, studievägledaren, visa ett antal bilder som 
är stress relaterade, detta för att få igång tankarna hos klienterna. När detta är gjort så ska de 
sitta och gå igenom in lista med varandra, eller med studievägledaren om det bara är en 
deltagare. Meningen med detta är att klartgöra för deltagarna vad det är som gör det stressade, 
lite som när man jobbar med KBT, man behandlar ett jobbigt ämne i en trygg och säker miljö 
och genom detta får deltagaren en bättre förståelse för vad den kan göra för att undvika stress 
och stressande situationer. Helt enkelt göra något åt det innan det ens har dykt upp, nästa steg 
är helt enkelt att deltagarna ska diskutera med varandra eller med studievägledaren hur de kan 
göra för att jobba runt eller undvika stressande element eller situationer i sin vardag. Här kan 
stressande relationer också komma upp till ytan.  



 
Det handlar om att deltagarna ändrar sin livssituation, ibland mer och ibland mindre beroende 
på deltagaren, detta är också något som studievägeldaren kan hjälpa deltagarna med. Här 
jobbar man med frågor som vad du egentligen vill, vad vill du ändra på och hur tar du dig 
dit? För att arbete med detta så kan studievägledaren antingen samtala om detta med en grupp 
eller enskilda elever eller klienter. Poängen är att detta är ett bra sätt att förebygga stress och 
att få upp underliggande, dolda, problem som skapar stress och ohälsa hos eleven.(Ekman et 
al., 2002) 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6.	Analys  
 
Genom detta arbete så har vi då sett vad stress egentligen är en reaktion som har varit med oss 
människor sen begynnelsen, en reaktion som har betytt mycket för vår överlevnad och som 
fortfarande gör det i vissa tillfällen. Stress är alltså något vi behöver för att överleva och för 
att utvecklas, nyttig stress kan vi även behöva när vi har väldigt många bollar i luften och 
behöver få väldigt mycket gjort under en kortare tid. Då vi behöver vara uppmärksamma och 
effektiva. Ett bra exempel på nyttig stress är tiden när man ska planera ett bröllop, det kan 
vara en väldigt stressig tid med allt som ska förberedas och mycket ska stämma innan det går 



ihop, men resultatet av allt arbete och planerande är väldigt givande. En stor festlighet som 
man kommer minnas hela livet och efter allt är gjort så kan man varaner.  
 
Den onyttiga och ohälsosamma stressen dyker dock upp när vi är stressade över en längre tid 
och det är här samhället kommer in i bilden. Stress uppstår när vi inte kan uppnå de krav som 
ställs på oss, stress är en känsla av tidsbrist och en känsla av att vi inte kan påverka den 
situation som vi har ställts inför. Om vi tänker efter hur vårt samhälle ser ut idag, all teknik 
som gör att vi kan arbete överallt och när som helst, att vi kan sätta oss på ett tåg eller plan 
och åka i princip över allt, att vi är anträffbara i princip hela tiden osv. Dessa är alla faktorer 
för stress. Med andra ord kan man säga att samhället inte direkt är ampassat för indriven, 
kraven och pressen som ställs på oss från våra arbeten, skolan m.m. och vår egen inställning 
att vi måste vara så effektiva som möjligt har gjort att stressen aldrig varit ett så stor problem 
som den är idag. Stressen i samhället började bli tydligt under industrialismen då vårt 
samhälle blev att bullrigt och ständigt omväxlande. Det var nu stressen fick en ny mening, 
ordet stress blev kopplat till psykiska sjukdomar som utbrändhet, ångest, oro, irritation, 
magont m.m. Idag är stress alltså både kopplat och anledning till dessa och många andra 
ohälsosamma tillstånd. Det skrämmande är att dessa psykiska sjukdomar har ökat kraftigt hos 
ungdomar. Det har gjort ett antal undersökningar som visar på detta och de som är hårdast 
drabbade är tjejer, så har det alltid varit. Dock har dessa psykiska problem fördubblats hos 
pojkar sen 80-talet.  
 
Stress har även den egenskapen att den framkallar ohälsosamma livsstilar hos de drabbade. 
Personer som leder av stress kan utveckla ett behov av rökning, ökad alkohol intag, dåliga 
matvanor, sömn brist m.m. Detta i sin tur kan leda till andra sjukdomar så som ökad risk för 
hjärt och kärlsjukdomar, höga fetthalter i blodet osv.  
 
Utöver att stressen i samhället har ökat så har vi blivigt sämre på att återhämta oss. Sömn och 
fritid ses som bortkastad tid och vi hittar istället lösningar för att bli mer effektiva, vara uppe 
och pigga längre. Sömn är alltså inte prioriterat i dagens samhälle. Genom detta har 
utmattning blivigt vanligare, den sömn vi får är bara nog för att klara oss dag till dag, detta 
fungerar bara ett kortare tag. Efter det så säger kroppen verkligen ifrån och det är då ohälsan 
går in i nästa steg. Trötthet är den del av kroppen som samhället inte kan tygla. Hur mycket vi 
än försöker så kommer tröttheten alltid finnas där för att påminna oss att vi har gränser och att 
vi måste lyssna på vår kropp.  
 
Obesvarad	empiri		
Under min genomgång av litteraturen och antalet internet sidor så hitta jag ett antal ämnen om 
stress som jag valde att inte ta upp på grund av att det inte berörde mitt område. Ett av dessa 
ämnen var att stress hos ungdomar var mer tydligt hos tjejer än hos killar. Tjejer har alltid 
varit hårdast drabbad av stress, både förut och idag, anledning till detta kan vara att tjejer har 
ett större krav på sig själv, detta är en vanlig anledning som kom upp ett antal gånger när jag 
läste om detta.  
 
En annan sak jag märkte var att det fanns väldigt lite anledningar till stressen hos ungdomar i 
skolan, Det var mycket att läxor och prova var en anledning till stressen och att tjejer hade 
höga krav från sig själva. Men mer än det så var det ganska torrt, alltså inte mycket som 
verkligen gick på djupet vilket jag kände att jag saknande. Jag tänkte på detta när jag gjorde 
mina frågor till mina intervjuer, jag ville ha frågor som verkligen gick på djupet av 
ungdomars stress i skolan.  
 



Jag märkte också att samhället var en väldigt stor anledning till stress och att samhället och 
skolan gick lite hand i hand. Med tanke på att ungdomarna är en del av samhället och så är 
även skolan. Det var genom detta jag valde att ta med så mycket om stressen i samhället. 
 

 
 
 
7.	Diskussion  
 
Metod 
När det kom till att planera mitt arbete, hur jag skulle lägga upp det och utföra det. Till slut 
kom jag fram till att kvalitativa intervjuer var den rätta vägen att gå på grund av att de tidigare 
forskningarna handlade mer om kvantiteten av stress hos ungdomar i skolan. Hur många och 
hur ofta de hade ont i huvudet eller magont osv. Jag ville gå på djupet, var kommer stressen 
ifrån och vad det var med skolan som stressade eleverna. Självklart var stress symtomen 
också intressanta och hur eleverna hanterade sin stress. Genom detta så valde jag att använda 
mig av intervjuer. Nu i efter hand så kanske jag inte var så jätte nöjd med mina intervjufrågor, 
men jag fick ändå ihop det jag var ute efter och mina deltagare tyckte att det var roligt.  
 
tidigare	studier  
Det finns väldigt mycket om just själva stressen, vad det är och vad som händer i kroppen, 
utöver det så fanns det en del kvantitativa forskningar och väldigt få kvalitativa intervjuer och 
väldigt lite om just skolstress. Det som fanns var ganska fattigt, det var mer texter som bara sa 
att stressen har ökat hos eleverna, men inte varför. Detta var väldigt frustrerande i början, tills 
jag började koppla samhället till skolan och tänka på så sätt att eleven och skolan var en del 
av samhället.  
 
	
Samhället  
Jag kan personligen tycka att det är ganska hätskt att det är vi själva som har skapat detta 
samhälle som gör oss så mentalt ohälsosamma, ett samhälle som ställer så höga krav på oss så 
att vi ignorerar vår egen kropps varnings klocka, tröttheten, det är fruktansvärt att 
återhämtning är något som vi ser på som "fel" och att alla tillfällen i vår vardag ska gå till att 
vi ska vara produktiva. Vi har absolut för många måsten här i livet, iallafall idag, något måste 
har gått snett när till och med träning och sömn och bli stress relaterat för att vi inte egentligen 
har tid för det. Man brukar säga att allt blir bättre med tiden, och det stämmer många gånger, 
men i detta perspektiv när vi i princip utplånar oss själva med alla krav så måste jag nog säga 
det att det var bättre förut.   
 
 
Skolan  
När det kommer till skolan och stress så skulle jag säga att det egentligen inte handlar så 
mycket om just stressen i skolan utom stressen i samhället som tar sig in i skolan. Visst att 
skolan är en bidragande faktor till stressen hos ungdomar idag, precis som samhället så är 
skolan ett stort "måste" med krav som ibland kan ses som enorma för eleven. Så ja, skolan är 
en bidragande faktor men enligt mig inte den största skurken i hela denna stress perspektiv.  
 



 

8.	Resultat  
 
Woxberg menar att stress är väldigt personligt, att beroende på våra tidigare erfarenheter så 
varierar även stresstoleransen hos personen. Studievägledare är utbildade och lärda att 
anpassa sig efter klientens behöv, personlighet och tidigare erfarenheter.  
 
resultat	av	intervjupersoner  
Det jag fick ut av mina intervjupersoner stämmer mycket med vad mina referenser säger. 
Ungdomarna upplevde alla trötthet, vissa mer än andra. Detta visar både att de hanterar stress 
olika, att vissa var mer påverkade än andra, och att stressen utrycker sig genom trötthet och 
lätt utmattning. En av mina intervjupersoner var mer påverkad av trötthet än de andra ”Jag 
måste alltid sova en stund när jag kommer hem från skolan, är alltid trött när jag kommer 
hem” En annan menade att det var lite av en cirkel. Skolan gjorde en trött, man sover när man 
kommer hem, detta gör att man inte kan sova på natten och där igenom är man extra trött när 
man väl kommer till skolan. Här stämmer överansträngningsteorin väldigt bra, om man ska 
utgå från denna teori så behöver dessa trötta ungdomar en stund på dagen eller natten att 
verkligen återhämta sig.  
 
”Det finns inte nog med tid för att hinna med allt man vill, speciellt inte det roliga”  
 
Deltagarna fick frågan vad stress är för något och hur stress känns. Till svar fick jag att stress 
är en känsla av tidsbrist, en känsla av överväldigande, en känsla av att hoppa i väldigt 
kalltvatten. Mina deltagare menar att stress är något som tillhör vardagen. Att de ofta får välja 
mellan att göra något de tycker om, med vetskapen att det kommer bli stressigt senare, eller 
att sätta sig ner och göra den mindre roliga hemläxan. Detta kan ses som positivt på grund av 
att de väljer att ha roligt och där igenom återhämtar sig. Priset är dock att stressen blir ännu 
större senare. Ungdomarna menar att skolan är den största faktorn till deras stress och att det 
kommer bli otroligt skönt att slippa den när de tar examen.  
 
Det som var väldigt intressant var att en deltagare beskrev att när hon var stressad så fick hon 
alltid någon typ av tix, när hon var stressad så rörde hon alltid på ett ben eller slog med fingret 
i bordet. Ett annat vanligt tecken på stress hos ungdomarna var att de fick problem med hyn 
under stressiga perioder. Här kan man tydligt se hur stress kan leda till att påverka vår 
allmänna vardag, som Ekman (et al., 2009) menar att stress leder gärna till något som kan leda 
till något annat. Att även om det är skolan eller jobbet som stressar dig så kommer den ändå 
att följa med dig hem och påverka din vardag och ditt allmänna beteende.   
 
Det kom även fram att läraren hade en större roll när det kommer till stresskänslorna. 
Deltagarna menar att beroende på hur läraren beskriver kraven på hemläxan eller provet som 
ska göras kan verkligen avgöra var deras stressnivå kommer att ligga.  
 
”Om läraren är luddig med var kraven för godkänt är så får jag panik, det känns som att hur 
jag än gör så blir det fel”  
 
Här kan man tydligt se vad Woxberg menar, kravet som ställs blir för stort för individen och 
där igenom kommer stressen. Här får vi dock inte glömma att detta är personligt, både hur 
stresstålig individen är och även var dens egna krav ligger. Denna situation skulle även kunna 
undvikas som vi vågade vara öppna om stress och hur vi känner, Woxberg menar även att det 
ligger ett ansvar hos individen att vara öppen och kunna prata med sin omgivning om hur den 



känner. Där igenom skulle individen kunna tala om för sin lärare hur den kände och genom 
detta få ett bättre svar på var kravet för godkänt är. 
 
Jag frågade även min deltagare om de någonsin känner att tiden på dagen räcker till allt de 
skulle vilja göra och allt de måste göra. Svaret blev nej absolut inte. 
 
”Man får alltid välja mellan det man måste gör och det man vill göra, dagarna är för korta”     
 
 
Återhämtning: 
Stressen är något vi aldrig riktigt kommer att komma ifrån och därför är det väldigt viktigt att 
vi återhämtar oss, detta gäller även positiv stress. Vi måste tillåta oss själva att varva ner och 
ta det lugnt. Jag frågade mina deltagare hur det ser på återhämtning, vad är det bästa sättet att 
varva ner på och återhämta sig från långvarig stress? Deltagarna mer att sova är den bästa 
återhämtningen, tätt efter det var kompisar. 
 
”Det är alltid skönt att få prata med sina kompisar över hur jobbig skolan kan vara”  
 
 
 
 
Studievägledaren: 
Jag frågade mina deltagare om de någon gång har tagit hjälp av skolan när stressen har blivigt 
för mycket? Svaret jag fick var att det inte viste att skolan erbjuder någon sådan hjälp. Utöver 
vänner så delade inte mina deltagare med sin om sina stresskänslor, här stärks betydelsen av 
umgänge, Att ha en grupp människor som man kan känna gemenskap, förtroende, beröring 
och samspel är ett jätte bra sätt för oss människor att stimulera lugnet i kroppen 
(http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/Vad-kan-man-gora-om-man-ar-stressad/) 
 
 

 
 
9.	Slutsats  
 
Hur kan man då knyta ihop denna stress säck. Stress är alltså något vi behöver för att 
utvecklas och för att klara av vissa situationer. Vi måste bara vara mer uppmärksamma på hur 
mycket stress vi har på oss och lära oss var våra gränser går, genom detta kan vaje individ 
sänka och förebygga sin stress. Det är alltså vårat eget ansvar för att se till att vi undviker, 
förebygger och återhämtar oss från den stress som vi inte kan undvika. Med detta menar jag 
att vi inte kan komma ifrån stressen på grund av att stressen är en del av vårat samhälle, det är 
vi själva som har skapat denna stress samhälle.  
 
Vi lever alltså i ett samhälle där fritid är något dåligt som ska undvikas och då varje tillfälle i 
vår vardag ska dediceras till att vi ska vara så effektiva som möjligt, vi ska ha så många bollar 
i luften som möjligt och vi ska pressa oss till vår absoluta gräns konstant. Sova är bara något 
vi måste göra, inte något vi vill eller får och det är här det börjar gå snett. När vi inte lyssnar 
på vår kropp och istället för att lugna ner oss så slänger vi på lite extra kål och kör ännu 
hårdare. Detta har då lett till att utbrändhet, oro, ångest, utmattning och andra psykiska 
problem har ökat kraftigt och har blivigt väldigt vanligt idag. Dessa problem har också rört sig 



neråt i åldrarna, många elever, speciellt tjejer, lider av alvarlig psykisk ohälsa där stress ligger 
i grunden för deras ohälsa.  
 
Elever idag sover för lite, har för lite tid till de egentligen vill göra, lider av utmattning som 
leder till rubbade dygnsrytmer och väljer att skjuta upp sina skoluppgifter för att få tid för 
återhämtning. Genom detta så skapas mer stress vilket ungdomarna är medvetna om men för 
tillfället så är det ändå värt det. De väljer alltså att prioritera in fritid men de känner ändå att 
de inte finns nog med tid för att hinna med allt de vill göra. Detta kom fram genom intervjuer.  
 
Mina intervjuer viste inte heller att skolan kan hjälpa till med stress. Exempelvis att 
studievägledaren kan hjälpa till med hur de kan se på stress och hjälpa eleverna att hitta 
verktyg för att hjälpa sig själva när det kommer till att hantera stress.    
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Bilagor 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur upplever du stress? 
 
Hur upplever du stress i skolan? 
 
Hur vet du att du är stressad?  
Upplever du någonsin magont, huvudvärk, trötthet, osv..? 
 
Vad gör du för att varva ner? 
 
Anser du att du får nog med sömn? 
 
Kan du känna att du har tid för att du vill hinna med under hel dag? 
 
Händer det att du söker hjälp på skolan för din stress? 
  

 


