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Sammanfattning 
I tidningar som Aftonbladet kan vi läsa att stress knäcker Svenska elever. Media frossar och 
eleverna lider. Är det sant? En elev befinner sig i skolan ca 200 dagar av årets 365 dagar. 
Eleverna har ”skola” ca 4-6 timmar av dygnets 24 timmar, då de går i år sex. Eleverna 
befinner sig alltså ca 1000 timmar per år i skolan, (ett helt år består av 8700 timmar). Eleverna 
tillbringar endast 11% av tiden på ett år i skolan. Är det befogat att lägga ansvaret på skolan, 
då media påstår att skolan är för stressig för barnen? Tiden då eleverna inte är i skolan och 
kan bli påverkade är så mycket mer vilket bör finnas med i beräkningarna.   
 
Detta är en enkätstudie som syftar till att undersöka hur elever i år sex uppfattar sin 
skolsituation i relation till stress. Studiens mål är att undersöka om eleverna upplever sig 
stressade i skolan, och vad det i så fall är som utgör de största stressmomenten. Studien ska 
också beröra hur eleverna anser att skolan kan gå tillväga för att minimera att stress uppstår. 
 
Studien genomfördes i år sex i en kommun i Mellansverige, med hjälp av enkäter. Eleverna 
fick svara på frågor om t.ex. hur de mår, hur de upplever sin skolsituation (miljön, 
kompisrelationer, krav m.m.)  
 
Barnombudsmannen (BO) har i sin rapport  - Barn och unga berättar om stress skrivit 
följande om barn och stress: ”Stress är en naturlig reaktion som för det mesta är bra. Men om 
man stressar för ofta så skadar det kroppen på sikt, inte minst om man är ung och fortfarande 
växer och utvecklas1.” 
 
När en person stressar frisläpps stresshormoner i kroppen som gör denne förberedd för flykt 
eller kamp. Vanliga funktioner som att gå på toaletten, äta eller dylikt kan då bli åsidosatt. Vid 
längre hormonpådrag blir stressen ohälsosam och skadlig för kroppen.  
 
Resultatet av studien visade att ca 10 % av eleverna anger sig vara stressade. De största 
stressfällorna i skolan upplevs enligt eleverna vara: Hög ljudvolym, jämförelse mellan 
eleverna, mobbning och utseendefixering. För att motverka stress ansåg de att det skulle vara 
färre läxor och mer tid till att göra dessa. Dessutom önskar eleverna längre pauser mellan 
lektionerna så att de hinner hämta böcker och byta om till idrotten utan att stressa. 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att det förekommer stressade elever i den undersökta 
kommunen. Det finns en grupp på 10 % som är väldigt påverkade av den negativa stressen, en 
grupp på ca 30 % som inte anser sig påverkas av stress alls och sedan finns en mellangrupp 
om 60 % som anser sig vara stressade ibland. Ofta går det bra att hantera stressen medan det i 
vissa fall blir svårt att hantera stressituationerna, vilket vara fallet för 10 % av eleverna i 
denna studie. Därför blir min slutsats att skolan utgör ett stressmoment för vissa elever, dock 
inte alla.  
 
 
Nyckelord: hög ljudvolym, läxor, ohälsa, skolsituation, stress.  

                                                           
1 Barnombudsmannen (2004) s.7.  
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1. Inledning 

Den senaste tiden har vi kunnat läsa i olika tidningar om stressen som påverkar oss i vår 
vardag. Vi ser hur människor runt omkring oss blir sjukskrivna eller kanske rent av ”går in i 
väggen”. Hur arbetsuppgifterna blir fler, medan tiden upplevs gå fortare. Vi hör om ungdomar 
som inte ens har slutat skolan, äter sömntabletter och går på antidepressiva mediciner. Detta 
och lite till kunde läsas på Aftonbladets hemsida den 22/8 2008 i en artikel av Markus 
Lutteman. Den stora rubriken löd: Stress knäcker svenska elever.  
 

”Skolan har blivit alltför stressig för barnen. Domstolarna fattar beslut som förändrar 
barnens liv – men struntar i vad barnen själva tycker. Det skriver barnombudsmannen i 
en ny rapport. Barn och ungdomar upplever i dag en väldigt stark stress. Det är korta 
luncher, stökiga miljöer, och kort om tid att byta om innan gympan, säger 
Barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg. Skolverkets nya attitydundersökning visar 
samma sak. 

 
 60 procent av mellanstadieeleverna tycker att det ofta är bråttom till nästa lektion.  
 41 procent av mellanstadieeleverna får sällan matro.  
 16 procent av mellanstadieeleverna har mindre än en halvtimmes lunchrast 2 .” 

  
Stämmer dessa skrämmande siffror och är det så illa som media framställer det? I en 
undersökning gjord av BO svarade 360 barn på frågan: ”Om du känner dig stressad, vad tror 
du det beror på3?” 
 
Där framgår det att ca 80 % av barnen svarat att skolan ger upphov till stress i deras liv. Jag 
anser att 80 % är en hög siffra eftersom skolan är obligatorisk och stress därför inte borde 
förekomma. Eleverna har ingen möjlighet att välja om de vill befinna sig i denna skolmiljö 
eller inte.  
 
Ungdomarna befinner sig i skolmiljön 11 % av ett år (d.v.s. 1000 timmar). Därför bör det 
reflekteras över om media verkligen har befogenhet att lägga så mycket ansvar på skolan i 
fråga om stress. Vad påverkar eleven de andra 8700 timmarna4? Vilken är familjesituationens 
roll i det hela, hur är barnets fritidsintressen, vad händer i samhället runt omkring barnet och 
vilken roll har faktiskt inte media i det hela, med sina mode-reportage om hur allt bör vara och 
se ut. Om det även tas hänsyn till en undersökning som skolverket har gjort 2004 menar de att 
”fler än var sjätte elev i årskurs 4-6 känner sig stressad i skolan varje dag eller flera gånger i 
veckan5.” Sammanlagt blir det enligt deras uträkningar att drygt 17 % av eleverna känner sig 
stressade i skolan6. Vilket är en stor skillnad mot BO:s undersökning på 80 %  som är gjord 
samma år. 
 
 
 
 
                                                           
2 Aftonbladet. 
3 Barnombudsmannen. (2004) s.10. 
4 Detta är uträknat på elever i år sex som går ca 4-6 timmar per dag. 
5 Skolverket (2004) s.9. 
6 Ibid. s.25. 
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Stress är ett mycket omfattande problem, och kan inte få sin rätt i det omfång detta 
examensarbete är menat att fylla. Därför har jag valt att endast fördjupa mig i skolans roll i 
stressfrågan. Dock är jag medveten om att fenomenet stress är mer vittomfattat än så i barns- 
och ungdomars hela livssituation.   
 
Något som även tål att noteras och reflekteras över är de undersökningar som redan finns, 
såsom t.ex. BO:s refererade ovan. Dessa andra undersökningar visar att skolan ger upphov till 
stress. Mina funderingar kring detta rör sig dock kring hur frågorna är ställda och hur pass hög 
stressfaktorn är från skolan? Är det bara skolan som påverkar eller kan det vara så att skolan 
blir den avgörande faktorn till att stressen blir ohanterbar för individen. Är det något annat 
som lagt grunden till den stress ungdomarna känner? 
 
På grund av tidningsartiklar som Aftonbladets och undersökningar från organisationer för 
barns välmående (som BO:s) och Skolverket samt även det jag själv uppmärksammat då jag  
som lärarstuderande befunnit mig inom skolan har jag valt att göra en studie om hur elever 
uppfattar sin skolsituation. Dels för att få veta hur det verkligen förhåller sig, (är eleverna 
precis så stressade som det pratas om i media?) Vilket resultat stämmer bäst överrens med hur 
det ser ut i dagsläget, samt dels för att få veta hur de anser att skolan ska tillmötesgå om stress 
uppstår. 
 
Det finns ingen tidigare studie som undersökt stress på samma sätt som denna studie är 
avsedd att göra. I denna studie framkommer elevernas åsikter, deras känslor och upplevelser 
samtidigt som det tas hänsyn till typiska stressymptom och varningstecken på stress. I studien 
kopplas det eleverna säger ihop med deras fysiska och psykiska hälsa. På så sätt ger denna 
studie en kunskap om hur eleverna verkligen mår i skolan, relaterat till stress. En annan 
anledning till detta examensarbete är för att förnya stressforskningen inom skolomsorgen, då 
media påstår att skolan skulle vara en orsak till att elever blir stressade. I dagens samhälle är 
stressen väldigt märkbar men att detta till stor del skulle komma endast från skolan har jag 
svårt att tro då resten av samhället ser ut som det gör, med hård konkurrens både inom 
arbetsmarknad, sport och nyaste trenderna inom både mode och teknik. Till det kommer det 
som kan hända inom en familj, så som skilsmässa, arbetslöshet, en anhörigs bortgång, flytt 
o.s.v. Vägs denna påverkan mot det som skolan påverkar, anser jag att man tydligt ser att det 
saknas viss kunskap om ämnet i fråga. Stressfrågan är mycket viktig då ungdomar i skolålder 
befinner sig i utveckling och om deras liv präglas av stress redan nu, hur ska det då bli i vuxen 
ålder? 
 
Något jag bör klargöra innan litteraturgenomgången läses är att när jag diskuterar begreppet 
elever, barn eller ungdomar syftar jag på samma grupp, de är inte tre olika grupper. Det 
gemensamma är däremot att jag syftar till barn i skolåldern, mer exakt i grundskolan. När jag 
dessutom nämner att stress kan leda till psykisk ohälsa, så menar jag den negativa stressen, 
där psykisk ohälsa står för de symptom som stressen kan orsaka. Exempel på sådana symptom 
kan vara huvudvärk, migrän, nack-och ryggbesvär, sängvätning, sömnproblem till riktiga 
hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, eksem, depression och högt blodtryck 7 . D.v.s. de 
stressrelaterade sjukdomarna. 
Så vad innebär egentligen ordet stress. Jag ska nedan försöka definiera stress, för att till slut 
komma fram till en egen tolkning som kommer gälla för denna studie.  
  
 
 
                                                           
7 Woxberg, L. (2005) s.15. 
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1.1. Historik och definition av begreppet stress 
Ordet stress började användas på 1930-talet av en forskare/professor vid namn Hans Selye. 
Men stress var då inget nytt fenomen, den mänskliga stressreaktionen har funnits så länge som 
människan levt på jorden. Sporrong har gett sin syn på fenomenet stress då hon framhåller att: 
“The stress reactions are supposed to help us in acute and dangerous situations, making us 
more aware and more concentrated on the danger ahead8.” Även Woxberg menar, att känna 
av stress i sig är ofarligt, däremot är bristen på återhämtning något som gör att dessa 
reaktioner kan bli skadliga för oss människor9. BO har i sin rapport Barn och unga berättar 
om stress beskrivit det på följande sätt: ”Stress är en naturlig reaktion som för det mesta är 
bra. Men om man stressar för ofta så skadar det kroppen på sikt, inte minst om man är ung 
och fortfarande växer och utvecklas10.” 
 
Enligt Woxbergs resonemang ovan kan vi dra slutsatsen att stress är extra viktigt att utreda 
när det gäller barn och ungdomar i skolålder, eftersom de då är mitt i sin utveckling. Utifrån 
resonemanget går att dra slutsatsen att det finns två typer av stress, en positiv som är bra för 
oss då stressen höjer människors prestationsförmåga och en negativ som på längre sikt förstör 
kroppen. Woxberg förklarar det genom att diskutera begreppet utmaningar. Känns 
utmaningen stimulerande blir människor handlingskraftiga och ökar skärpan. På så sätt blir 
stressen en positiv drivkraft. Negativ stress uppkommer däremot när kraven som ställs på 
människan och ambitionsnivån överstiger den egna förmågan. När det t.ex. blir en obalans 
mellan påfrestningarna som en människa utsätts för och de resurser eller den kompetens en 
viss person har för att klara av att hantera situationen11. 
 
Känner en person att denne får ut någonting av att göra en viss sak t.ex. en arbetsintervju, kan 
stressen utveckla något positivt. Det kan vara otroligt stressande att förbereda sig, när man 
inte vet vilka förväntningar arbetsgivaren har, hur många andra som söker, vilket intryck man 
ska ge o.s.v. På grund av detta arbetar individen hårt och tar ut det bästa av sig (denne 
stressar). Sedan när intervjun är gjord (och förhoppningsvis gick väldigt bra eftersom den 
positiva stressen påverkat individen till att göra sitt bästa) kan denne släppa allt och stressen 
är borta.  
 
Negativ stress däremot, kan förekomma om individen t.ex. befinner sig på en arbetsplats och 
vill göra sitt bästa. Individen är godhjärtad och tar på sig mer än vad denne egentligen klarar. 
Till en början ökar stressen ambitionen och individen känner sig duktig, denne arbetar på 
topp. Men det är fortfarande saker som individen inte hinner med, men som måste göras, 
annars blir kollegorna besvikna. Hur mycket individen än jobbar så hinner denne aldrig 
färdigt med precis allt. Här ligger den positiva stressen på för länge och övergår i en skadlig 
negativ stress. 
 
 
Så vad är då stress? Woxberg beskriver det kort och gott som det sätt kroppen reagerar på då 
den utsätts för en utmaning, hot, krav eller en belastning. Denna reaktion skiljer sig från 
individ till individ12.  
 
 

                                                           
8 Sporrong, K, S. (2007) s.12. 
9 Woxberg, L. (2005) s.51. 
10 Barnombudsmannen. (2004) s.7. 
11 Woxberg, L. (2005) s.7. 
12 Ibid. s.7. 
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I den omnämnda utredningen har forskaren Seyle som också har försökt definiera ordet stress 
skrivit han uppfattar stress som: ”fysiologiska anpassningsreaktioner på fysiska och mentala 
påfrestningar. Dessa reaktioner är normalt ändamålsenliga och ökar individens chanser till att 
klara en påfrestning13 .” Seyles definition är alltså vad vi kallar positiv stress, det är när 
påfrestningarna gått för långt som stressen blir negativ, när individen inte längre klarar av att 
anpassa reaktionerna. Woxberg syftar på samma sak då hon beskriver vad en person kan 
utsättas för. Hennes exempel på kroppsreaktioner anser jag är exempel på Seyles fysiska och 
mentala påfrestningar.  
 
Några som även definierat stress är Lazarus och Folkman (två psykologer). De menar på att 
man känner stress om en individs påfrestningar överstiger dennes förmåga att hantera dessa 
påfrestningar. Stress är alltså individens reaktion på en situation14. Deras tankegångar ligger i 
linje med Selyes och Woxbergs.  
 
Krantz är även hon inne på samma linje. Hon menar att om individens resurser är otillräckliga 
för att klara av en specifik situation så förlorar individen känslan av kontroll. Det är förlusten 
av kontroll som i sin tur gör att en människa känner sig stressad. Detta i sin tur menar Krantz 
kan utmynna i långvarig ohälsa eller sjukdom15. Krantz är här mer specifik, hon är inne på 
liknande definition som de andra, bara det att hon drar definitionen ett steg längre och säger 
att individen förlorar känslan av kontroll och att det är därför denne blir stressad och till följd 
av detta får en fysisk ohälsa. Medan de andra stannar vid att en person blir stressad om denne 
känner att hon/han inte klarar de påfrestningar som förväntas. 
 
Min definition av stress i denna studie med utgångspunkt i forskarnas teorier, blir att negativ 
stress uppkommer när de situationer/saker som en individ utsätts för överstiger gränsen för att 
individen ska kunna/orka ta itu med dem. Sakerna läggs då på hög inom individen och när 
högen blir för stor d.v.s. när individen inte längre hinner ta i tu med högen av situationer/saker 
innan den byggs upp igen, blir stressen en fara för individen och kan leda till psykisk och 
fysik ohälsa. 
 

1.2. Vad händer i kroppen vid stress?  
Seyles teori16 grundar sig i tre olika steg som kallas GAS (general adapting syndrome). Det 
första steget i stresskedjan skulle enligt Seyle vara alarmreaktionen, där det sympatiska 
nervsystemet aktiveras, det som förbereder kroppen för flykt eller kamp. Vanligtvis, 
övervinns denna period, men klarar individen inte av detta övergår stressen i att bli resistent 
(det andra steget). I detta stadium är det fortfarande svårt att upptäcka om en person befinner 
sig under stress. Då börjar däremot de stressrelaterande symptomen upptäckas, så som 
huvudvärk och magsmärtor m.fl. Till sist når individen fram till utmattningsstadiet, där 
kroppen bryts ner fysiskt och psykiskt. Då uppkommer symptom som depression och i värsta 
fall död. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 SOU (2006:77) s.65. 
14 Ibid. s.34. 
15 Barnombudsmannen. (2003) s.39. 
16 Nezu, M. Geller, P. m.fl. (2003) s.28. 
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När det handlar om vad som händer i kroppen brukar det talas om en medicinsk definition. 
Med detta menas vad som händer när nerv och hormonsystemet påverkas, vilket det gör vid 
stress. Det som händer är att binjurarna ökar sin produktion av stresshormonerna, som är: 
 

 Noradrenalin – påverkar blodkärlen till att dra ihop sig 
 Adrenalin – Får pulsen att stiga 
 Kortisol – ökar ämnesomsättningen i kroppen17 

 
När människor stressar och dessa ämnen släpps fria, reagerar kroppen med att förbereda sig. 
Förr när människor behövde jaga och bodde primitivt sida vid sida med djuren, handlade det 
om att snabbt kunna fly om någon fara/stort djur hotade, människan är byggd för korta flykter 
d.v.s. korta stresspådrag. I dagens samhälle behöver vi inte längre fly på samma sätt, nu har 
stressen fått en annan innebörd. Trots detta reagerar kroppen fortfarande på samma sätt vid 
stress. Musklerna spänns, hjärta och lungor jobbar hårdare, aktiviteten i mag-och tarmkanalen 
minskar och likaså salivproduktionen. Detta skriver också Norberg, hon menar att:”The 
physiological stress response involves an immediate stimulation of muscles and organs, and a 
subsequent neuroendocrine (”fight-or-flight”) response 18 .” Därför prioriteras inte vanliga 
behov som att gå på toaletten ordentligt o.s.v. Dessa funktioner blir då åsidosatta och energin 
går åt till att förbereda kroppen för kamp eller flykt. Detta gör inget om det bara händer någon 
enstaka gång men i dagens samhälle är det andra saker vi blir stressade över som gör att vi 
alltid går ”på spänn” vilket i sin tur gör att stresspådraget ligger på konstant. Detta är skadligt 
för kroppen19.  
 
Det finns två olika sätt att hantera stressen på, förr var det att stanna och slåss, eller att fly och 
gömma sig. Dessa beteenden lever kvar idag men kommer till uttryck lite annorlunda. Ellenby 
har gett några förslag på de olika beteendena:  
 

 Kampbeteenden – Fysiskt våld, så som slag och sparkar, verbalt våld, trots och 
destruktivitet. 

 Flyktbeteenden – Att hålla för öronen, att blunda, förneka, att sova, att glömma, 
sjukdom, tv-tittande, skolk och fusk20. 

 
Dessa beteenden kan vi tydligt se konkreta exempel på i skolan, speciellt hos mindre barn 
som inte kan sätta ord på vad de känner. Det är då farligt att bara kategorisera barnet som 
bråkigt utan att ta reda på vad ilskan grundar sig i, vilket kan vara stress.  
 
Men varför verkar en del människor tåla stress så bra medan andra blir stressade på en gång? 
Selye menar att det som skiljer människor åt, är storleken på vår energireserv, vilken fylls på i 
vila21. Hur stor reserv vi har är medfödd och är oföränderlig, därför lever vi och anpassar oss 
efter det. De som har större energireserv tål alltså stress bättre. Som jämförande exempel kan 
vi tänka oss en bensintank i en bil. Ju större tank, desto mer bensin går det i och desto längre 
kan vi köra. När bensinen tar slut måste vi tanka igen. Ju mindre bensintank desto ofta måste 
vi tanka. Detta gäller för människor också. Desto mindre energireserv desto fler gånger måste 

                                                           
17 SOU (2006:77) s.35. 
18 Norberg, L, A. (2004) s. 2. 
19 Woxberg, L. (2005) s.14. 
20 Barnombudsmannen (2003)  s.21. 
21 Ellenby, Y. (1999) s.35. 

 5



 

vi lugna ner tempot och rent av vila, som är vårt sätt att fylla på bränsle. En människa kan 
alltså inte öka tåligheten för stress, reserven är konstant genom hela livet. En person kan dock 
lära sig upptäcka signalerna/varningstecknen på negativ stress och i och med det 
förebygga/undvika att stressiga situationer uppkommer i den mån det går.  
 

1.3. Skolans roll 
Det finns många olika orsaker till att ungdomar idag blir stressade, det kan vara 
familjeförhållanden, krav från olika håll, media samt skolan. Backlund skriver följande i sin 
avhandling: 
 

”Näst efter familjen kan skolan betraktas som den viktigaste institutionen för barn och 
unga. Förutom att själva utbildningen kan få en avgörande betydelse för den enskilda 
individens framtid, utgör skolgången en socialisationsprocess som påverkar 
utvecklingen av självbild och social kompetens22.” 

 
Av citatet ovan kan vi utläsa hur skolan och elevers hälsa samverkar. Därför är det av yttersta 
vikt att ha en så stressfri skola som möjligt då för mycket (negativ) stress bryter ner kroppen 
och kan leda till depression. Ett deprimerat barn anser jag får svårt att utveckla en god 
självbild och på så sätt påverkas utvecklingen och kanske även påverkar individen negativt 
ända upp i vuxen ålder. I SOU står skrivet att ungdomarnas kompetenser har en avgörande 
betydelse för deras psykiska hälsa 23 . Skolan bidrar till att just utveckla ungdomars 
kompetenser. Skolans läroplan innehåller mål som: utveckling av kunskaper och färdigheter, 
samt fostran till att eleverna ska bli ansvarskännande människor och samhällsmedborgare24. 
Skolans huvuduppdrag är att främja elevernas kompetenser, därför är skolans roll väldigt 
viktig och av stor betydelse för elevernas psykiska hälsa, p.g.a. detta ska  även studien 
innehålla en didaktisk syn på stress. Som en idrottslärarutbildare från Örebro uttryckte sig ”Vi 
får de barn vi förtjänar25.” 
 
Med det menar han att det är de vuxna som påverkar barnen till stor del. Vår stress läggs på 
barnen o.s.v. Befinner sig barnet i en familj där de vuxna lever ett häktiskt liv och stressar 
från det ena till det andra, påverkar detta barnet. När då skolan blir arbetsam kan detta räcka 
enligt mig för att stressreserven för barnet ska bli överfylld och därmed övergå i den negativa 
stress som utmynnar i pysisk ohälsa. Därför är det viktigt att skolan gör allt för att få en så 
stressfri tillvaro som möjligt. Vi får inte glömma att skolan är elevernas arbetsplats och att 
arbetsmiljölagen gäller även där. Arfwedson och Arfwedson menar att: 
 

”Med varje årskurs som går, blir barnen mer medvetna om att det ställs krav på dem: 
från små anarkiska individer, som uppfattar allt som möjligt, formas de till 
”samhällsmedborgare”, som vet att man inte får göra vad man vill – och inte kan göra 
vad man vill26.” 

 
Att stress uppkommer kan alltså bero på många olika faktorer, de jag kommer att nämna är 
bara en liten del av allt som finns. Att jag gjort en avgränsning för skolan, betyder inte att det 
är skolan som påverkar barnen mest, utan för att se hur ungdomarna faktiskt mår och hur stor 

                                                           
22 Backlund, Å. (2007) s.17. 
23 SOU (2006:77)  s.158. 
24 Utbildningsdepartementet s.7. 
25 UR- Skolakuten (Vt 2000) 
26 Arfwedson, G & Arfwedson, G. (1999) s.141. 
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del skolan har i stressfrågan. Jag valde även skolperspektivet därför att det pratas mycket om 
skolan och eftersom 80 % av eleverna i studien i början av arbetet ansåg att skolan är den 
största orsaken till stress. Även en studie av A. I. Konu, T. P. Lintonen och M. K. Rimpelä 
visar på att skolan påverkar elevers välmående. ”The study indicated that the school context 
has a major influence on pupils´ general subjective well-being27.”  
 

1.4. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna mår i skolan - i relation till stress, vilka 
är de påverkande faktorerna till att skolan kan bli stressig för eleverna? Studien ska också 
frambringa hur eleverna anser att skolan skall gå tillväga om en stressig miljö uppstår. Därför 
har jag använt mig av följande frågeställningar: 
 

 Utgör skolan ett stressmoment för elever i år sex? 

 Om så är, vad i skolan utgör de största stressmomenten (stressfällorna) enligt eleverna? 

 Hur anser eleverna att skolan skall gå tillväga för att minska stress i skolan? 

 

                                                           
27 Konu  A. I, Lintonen T. P, Pimplä´ M. K. (2002)  s.155. 
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2. Litteraturbakgrund  

I detta kapitel har jag valt att lägga grunden till mina enkätfrågor. Detta sker med hjälp av den 
litteratur som finns inom ämnet stress. Efter att jag läst in mig på ämnet valde jag att skapa 
enkätfrågor utifrån tre kategorier som stöds utifrån litteraturen och som kan vara till hjälp för 
att undersöka om eleverna känner sig stressade i skolan. Kategori nr två kan ytterligare delas 
in i tre underordnade punkter. Dessa är kategorierna: 
 

1. Symptom på stress  
2.  Orsaker till stress  

 skolmiljö   

 skolarbete  

 Andras påverkan 
3. Vanliga sätt för att fly stressen  

Nedan avser jag att ge en överblick över hur jag skapat enkätfrågorna, d.v.s. vilka teorier och 
faktakunskaper jag använt för att få fram lämpliga frågor som syftar till att få reda på hur 
eleverna upplever skolan i relation till stress. Här nedan presenteras litteraturforskningen till 
de olika kategorierna och då också de frågor som grundar sig under varje specifik kategori.  
 

2.1. Symptom på stress 
För att upptäcka varningstecken på negativ stress gäller det att man vet hur de yttrar sig. I en 
grundrapport från Statens folkhälsoinstitut har det framkommit att det går att dela in 
varningstecknen/de självupplevda symptomen i två olika genrer, somatiska och psykiska, 
några exempel på dessa är:  
 

 Somatiska – huvudvärk, magont, yrsel och ryggont, m.fl. 
 Psykiska – Svårt att sova, irriterad, nervös, nedstämd, m.fl. 28 

 
De somatiska symptomen är alltså något som känns fysiskt för en individ, ofta någon form av 
smärta, medan de psykiska är just psykiska aspekter som upplevs av individen själv. Woxberg 
har även hon gett förslag på vanliga kroppsliga symptom på stress, förutom de i 
grundrapporten ovan har hon lagt till: kräkningar p.g.a. magsmärtor, förstoppning och diarré, 
eksem, astma, sår och sprickor i tandköttet, bristskador i kinder och läppar, tandgnissling, 
låsning av käkarna och så vidare29. Dessa faktorer ingår i kategorin psykisk ohälsa. Ellenby 
menar att stress i puberteten kan visa sig som:  
 

 Inlärningssvårigheter 
 Aggressivt beteende 
 Huvudvärk och magont 
 Sömnproblem och missbruk av olika slag30 

 
 
 

                                                           
28 Danielson, M. (2001/02)  s.13. 
29 Woxberg, L. (2005) s.69. 
30 Ellenby, Y. (1999)  s.60. 
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Även dessa går att dela in i psykiska och somatiska symptom. Sporrong har även hon en teori 
om hur stress kan delas in i olika kategorier, Sporrong menar att: 
 

”Stress responses are diverse, but can roughly be divided into physiological, 
emotional, cognitive, and behavioral. Physiological symptoms include cardiovascular, 
gastrointestinal, musculoskeletal and biochemical reactions. Emotional symptoms 
include anxiety, depression, exhaustion and fatigue, while problems with memory, 
perception, and ability to learn and concentrate are cognitive functions that can be 
disturbed by stress. Behavior linked to stress includes alcohol, food and drug abuse, 
job turnover and suicide31.” 

 
Här delar Sporrong in symptomen i fyra olika kategorier som är: fysiska, emotionella, 
kognitiva (psykologiska) och beteende. Enligt Sporrong finns det alltså två till genrer än 
Woxbergs Somatiska (fysiska) och psykiska. Ytterligare en forskare, Norberg har 
kategoriserat symptomen men då endast deltat in dem i två kategorier emotionella och 
beteende, där hon har i stort sätt samma symptom som Sporrong under varje kategori.32 
 
Ungdomarna själva beskriver sina stressymptom i en undersökning av BO, där de säger sig bli 
oroliga, deprimerade, upphetsade, nervösa, irriterade och arga när de känner sig stressade. 
Ungdomarna säger sig också ha svårt att slappna av vilket i sin tur ger dem huvudvärk och gör 
dem trötta.33 Det är otroligt viktigt att de som arbetar i skolan har de rätta kompetenserna och 
är medvetna om detta. SOU menar att: ”Det finns tydliga samband mellan skolans förmåga att 
genomföra sitt huvuduppdrag och elevernas psykiska hälsa”.34 
 
Jag anser att det går att dra paralleller med lärarens undervisningsteknik och attityd gentemot 
eleverna, lärarnas didaktik. Skolans ansvar och påverkan kommer att diskuteras vidare längre 
fram i denna studie. Trots skolans ansvar tål det att påpekas att även vårdnadshavare skall 
vara uppmärksamma. Det är ändå vårdnadshavarna som känner ungdomarna bäst. 
 
Under kategorin symptom på stress grundar sig fråga 8-11 och 16 i enkäten. Frågorna om 
eleven känner magont, ont i huvudet, är spänd eller har ont i nacken, bottnar i de psykiska 
symtomen. Dessa är typiska exempel på något som mycket väl kan vara början till eller redan 
visat sig som negativ stress. Symptomen kan upptäckas och kopplas till skolverksamhet och 
därför valde jag just dessa symptom till min enkät. Frågorna som syftar till hur eleven känner 
sig efter lovdagar, om denne kan sova ordentligt eller känner sig deprimerad hör till de 
somatiska symtomen och kan även de kopplas ihop med skolan och kan likväl som de 
psykiska tyda på stress.  
 
Dessa symtom har i sin tur grunden i den medicinska förklaringsdelen. Kroppens vardagliga 
funktioner ger efter när stresshormonerna kopplas på. I förklaringsdelen nämndes 
salivproduktion och mag-och tarm kanalens funktioner. Ser vi på Woxbergs förslag på 
stressymptom är det sådant som påverkas av dessa två funktioner, t.ex. kräkningar p.g.a. 
magsmärtor, förstoppning och diarré. Detta hör mycket väl ihop med mag-och tarmkanalens 
funktioner, medan sår och sprickor i tandköttet, bristskador i kinder och läppar, hör ihop med 
salivproduktionens funktioner. 
 

                                                           
31 Sporrong K, S. (2007) s.13. 
32 Norberg, L, A. (2004) s. 2. 
33 Barnombudsmannen (2003)  s.8. 
34SOU (2006:77) s.261. 
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Motivet till frågorna grundar sig också i tidigare gjorda undersökningar, där en studie av 
WHO (World Health Organisation) visar att andelen 15-åringar som känner sig nere mer än 
en gång i veckan har fördubblats från år 1988 till 2001. Studien visar även att sömnproblemen 
hos dessa ungdomar har ökat och huvudvärk, magont och ryggont har fördubblats35. SOU har 
även en undersökning som visar att just huvudvärk ökade bland 7-15 åringar i Uppsala mellan 
åren 1955 och 199736, vilket är av väsentlig vikt då även min studie är gjord i Mellansverige. 
Woxberg skriver att just spänningshuvudvärk och migrän är de vanligaste hälsoproblemen hos 
barn och ungdomar. Detta menar hon i många fall är stressrelaterat37. Därför blir den frågan 
om huvudvärk väldigt central i min enkätundersökning, dessutom är jag nyfiken hur det ser ut 
i dagens samhälle. 
 
Genom att ställa frågor med ursprung i den medicinska förklaringsdelen till eleverna anser jag 
mig få en tydlig bild om eleverna uppvisar några symtom på stress. Men undersökningen 
skulle bli aningen snäv då enbart symptomen kommer till ytan. Föra att vara säker på att det 
är stress måste det även tas hänsyn till vad som kan orska/påverka stressen. 
 

2.2. Orsaker till stress 
Ovan gavs en bild av vad som händer i kroppen vid stress, men hur kommer det sig att vi blir 
stressade? Här kommer därför en del förkunskaper innan jag presenterar hur jag grundat 
enkätfrågorna under kategorin orsaker till stress. Woxberg har delat upp sin teori i olika 
punkter som hon anser vara de grundläggande orsakerna till stress i skolan. Dessa är:  
 

 Understimulering  
 Överstimulering  
 Hög ljudnivå 
 Att inte bli förstådd eller förstå 
 Prestationskrav38 

 
Med understimulering kopplat till skolan kan tänkas att det är en väldigt ambitiös elev, som 
klarar av eget ansvar och har förmåga att utveckla sin kreativitet och kunskap. Antag att 
elevens lärare är lite gammaldags av sig, tycker om att ha styrda lektioner där eleverna får litet 
utrymme till att utveckla sina egna tankebanor. Detta kan vara mycket understimulerande för 
många barn. Vid överstimulering kan det istället tänkas tvärt om. Med alldeles för mycket 
ansvar på elevens axlar, det är eget arbete och elever rör sig runt i klassrummet och hämtar 
material, en del sitter och skriver med rasade tempo. För den elev som då har lite jobbigt med 
att bestämma vad man ska välja att arbeta med, eller inte klarar av när andra elever går runt 
för att hämta saker kan miljön bli alltför stimulerande.  
 
I en undersökning gjord av SOU, med 700 ungdomar involverade (från åk 9, gymnasiet åk 1-2 
samt några från universitetet) ansåg ungdomar att skolan utgjorde den största stressen. De 
ansåg dock att stressen var självförvållad, för att de hellre ville göra saker som var roliga och 
då sköt upp tråkiga saker som skolarbete till senare, vilket gjorde det stressigt på slutet. Detta 
är något svårare i åldern 12-13 år (d.v.s. år sex) som denna studie främst grundar sig på. Men 
ungdomarna säger också några tänkvärda ord. De menar att vi lever i ett prestationssamhälle 
                                                           
35 SOU (2006:77)  s.75. 
36 Ibid. s.69. 
37 Woxberg, L. (2005) s.20. 
38 Woxberg, L. (2005)  s.26. 
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som i sig genererar till stress. De anser att detta då blir ett naturligt inslag i livet. Ska stress i 
negativ mening verkligen vara ett naturligt inslag i livet, eller är livet så influerat av detta 
stressande att ungdomarna inte vet någonting annat? 
 
Att även ungdomarna i BO:s undersökning väljer att tala om skolan som det största 
stressmomentet gör att det bör tänkas till. Ungdomarna nämnde även att stress skulle vara ett 
naturligt inslag i livet. Detta är faktiskt en av huvudförklaringarna till stress i stort: det har 
öppnats så många nya möjligheter, vilket gör att livet nu är svårare att förutsäga. Detta är 
positivt men ställer också större krav på ungdomarna att själva välja det liv de vill leva. 
Däremot har inte människans förmåga att hantera en sådan situation i så ung ålder utvecklats i 
samma takt som dessa nya möjligheter har tillkommit39. Dessa krav gör att eleverna stressar 
eftersom alla inte kan hantera denna nya situation. 
 
Enkätfrågor grundade ur litteratur om skolmiljön 
Statens hälsoinstitut menar att skolmiljön har många viktiga aspekter och en av dessa är 
betydelsen för hur eleverna mår och trivs40. Även Susann Häggqvist som gjort en treårig 
svensk uppföljningsstudie av elevers hälsa för arbetslivsinstitutet menar på att skolans 
psykosociala arbetsmiljö i skolan har betydelse för elevernas hälsa41. Därför är det av vikt att 
även se till ett sådant perspektiv då jag skapat enkätfrågorna.  
 
BO har i en undersökning fått fram vad i skolmiljön eleverna tycker framkallar stress. De 
anser att de är korta raster som utgör den största stressen, ont om tid att byta om före och efter 
gymnastiken är även det ett stort stressmoment. Sedan kommer den höga ljudnivån som finns 
i skolan, skolans lokaler och att det inte finns något att göra på skolgården42 . Allt detta 
handlar i stort sett om skolans miljö. För att elever ska få ro till skolarbete, få största möjlighet 
till inhämtning av kunskap så gäller det att miljön på skolan är så bra anpassad som möjligt. 
Självklart är det svårt att skapa en miljö där alla elever trivs och utvecklas, men det bör det 
absolut strävas mot enligt mig. Vid intervjuer gjorda av SOU framkommer att ungdomar 
anser att stress orsakas av just arbetsmiljön i skolan43. Även skolakuten berör vid detta tema 
där de påstår att den fysiska miljön är viktig, den påverkar hur relationer uppkommer och om 
man känner sig lugn och harmonisk inuti44. Detta anser även Kimber då hon menar på att: 

”Miljön runt oss påverkar oss mer än vad vi tror, och just därför måste vi bemöda oss om att 
skapa en trevlig fysisk miljö45.” 
 
På detta resonemang uppstod fråga ett och tre, i och med frågan om det är svårt att 
koncentrera sig i klassrummet som är mera övergripande, anser jag mig studera om detta är en 
påverkande faktor till att elever blir stressade. Fråga tre grundar sig på vad eleverna anser om 
sin skolmiljö. Är det lugnt och harmoniskt eller är den stressande och bullrig, kanske något 
mitt emellan? Anledningen till att dessa frågor uppstod beror att eleverna säger att 
klimatet/miljön i skolan har stor betydelse för om de känner sig stressade eller inte. SOU 
menar att ungdomar som upplever arbetsro i klassrummet oftare beskriver sin hälsa som 
god46. Därför är det även av stor vikt för mitt arbete att veta hur det förhåller sig. 
 
                                                           
39 SOU (2006:77)  s.256. 
40 Danielson, M. (2001/02)  s.33. 
41 Arbetslivsinstitutet (2004:3) s.19. 
42 Barnombudsmannen,(2003)  
43 SOU (2006:77)  s.166. 
44 UR- Skolakuten (Vt. 2000) 
45 Kimber, B. (2008) s.47. 
46SOU (2006:77)  s.165. 
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Enkätfrågor grundade ur litteratur om skolarbete  
Något som även utgör en stor stress i skolan är pressen på att hinna med allt som ska göras. 
Vilket jag vet av egen erfarenhet. Skolverket menar på att eleverna ofta kopplar ihop känslor 
av stress med brist på tid. Exempelvis genom att förflytta sig från en lektion till en annan, att 
hinna äta lunch samt till att göra läxor47. Just läxor ses som ett dilemma, elevers vardag 
präglas av hela skoldagar och när de kommer hem så ska det göras läxor och studeras till 
prov. Ellenby menar på att: ”skolan är teoretiskt inriktad och bygger på prov och kontroll, 
vilket uppmanar till konkurrens48.” Därav är det viktigt att eleverna känner till vad de ska 
kunna, eftersom proven och de ständiga kontrollerna ställer högre krav på att elever tar ansvar 
för sitt arbete. För att kunna göra detta är det viktigt att eleverna känner till vad som förväntas 
av dem, och hur de blir bedömda. Därför blir fråga fem central i studien då otydliga mål gör 
att eleverna inte förstår vad de testas på och förväntas av dem och därav kan bli en faktor till 
negativ stress. 
 
För de elever som inte hänger med i övriga klasskamraters tempo kan tillvaron kännas mycket 
frustrerande. Ellenby menar att många barn i skolan därför är utsatta för kronisk stress. Detta 
är en typiskt överstimulerande situation, med dessutom höga prestationskrav (se Woxbergs 
teori). Därav har jag utformat fråga två och sju i enkäten, där jag vill veta om det förekommer 
överstimulerande situationer så som t.ex. att inte hinna med på lektionerna. Kan detta i sin tur 
leda till konkurrens och jämförelse mellan eleverna, i fråga om prov och liknande? Om det 
förhåller sig så, anser jag mig kunna dra slutsatsen att dessa frågor visar att eleverna är 
stressade. Det är även av vikt för min uppsats att veta om eleverna upplever att lärarna ställer 
för höga krav på dem eller om de är de själva som gör det. Av denna anledning formulerade 
jag fråga 17, för att veta hur eleverna upplever den kravfyllda situationen i skolan.  
 
Enligt en undersökning av BO beror elevernas stressande på att skolan tar så mycket tid, då 
även av fritiden49. Enligt samma undersökning framkommer, att det mest stressande enligt 
eleverna, är att de aldrig kan koppla av från skolan, det är för mycket läxor och prov, 
ungdomarna får ingen lugn och ro i klassen och de ställer för höga krav på sig själva. Här 
hittar man grunden till fråga sex i min studie. Där jag undersöker om eleverna hinner göra 
något annat än att ”bara gå i skolan”.   
 
Woxberg menar på att det finns förhållandevis få vuxna i skolan och att tempot är uppskruvat. 
Hon menar precis som Ellenby att eleverna känner kravet på sig att lyckas och att skolarbetet 
baseras alldeles för mycket på provresultat och läxor50. Allt detta för att lärarna lättare ska 
kunna överblicka hur eleverna ligger till, har eleven klarat målen eller är det långt kvar? (Ett 
didaktiskt dilemma, resultaten blir lätta att överskåda för läraren, men gynnar det eller stjälper 
det eleven?) Arfwedson och Arfwedson menar på att arbetet i skolan präglas av att det ges 
kvalitativa mål som är omöjliga att nå för eleverna51. Finns det kanske något annat sätt att 
kontrollera elevers kunnande med tanke på att eleverna känner sig så stressade?  
 
 
 
 

                                                           
47 Skolverket (2004) s.26. 
48 Ellenby, Y. (1999) s.59. 
49 Barnombudsmannen, (2003) 
50 Woxberg, L. (2005) s.28. 
51 Arfwedson, G & Arfwedson, G. (1999) s.68. 
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Danielson skriver i en grundrapport från statens folkhälsoinstitut att pojkar och flickor blir 
mer stressade ju längre upp i åldrarna de kommer, och ökningen stiger markant 52. Kan detta 
ha med elevers ökade medvetenhet att göra, ju äldre de blir ju längre framåt kan man 
överblicka, och desto mer arbete och eget ansvar läggs på eleverna.  
 
Därför har jag valt att ha en övergripande fråga (nr 18) där målet är att ta reda på om eleverna 
faktiskt upplever skolan som stressig. Eleverna har förhoppningsvis en egen definition på 
stress men detta är av mindre vikt, då jag vill få reda på hur de känner sig. Där är känslan av 
det väsentliga och ej definitionen. Hur mycket stress en människa tål varierar, därför är denna 
fråga till stor vikt för studien eftersom den speglar hur eleverna känner sig, vilket är viktigt då 
man talar om ett hälsoproblem som negativ stress.  
  
Enkätfrågor grundade ur litteratur om andras påverkan 
Något som också påverkar om elever känner sig stressade är hur de bemöts i skolan, då 
speciellt av lärare och andra elever. I SOU:s rapport menar man på att lärarnas relationer till 
eleverna med stor sannolikhet påverkar elevernas psykiska hälsa53. Därav är det extra viktigt 
med kompetent personal, och lärare som ser sina elever. Lärares relation kan också påverkas 
av klassens storlek. Vid för många elever per klasslärare kan det bli svårt att hinna se och 
hjälpa alla, vilket enligt mig blir till en stresskälla för eleven. Därav fråga 4 där jag undrar om 
eleverna upplever att klassen är lagom stor. Woxberg menar på att om läraren förmår att 
skapa en tillåtande atmosfär blir eleverna inte stressade54. 
 
Ungdomarna påpekar också att media och reklam blir en faktor till stress, flickorna har tydligt 
dragit upp de tre S:n som står för snygg, smal och sexig och tycker att det är svårt att värja sig 
mot messa prestationskrav på utseendet. Detta visar också undersökningarna i en rapport från 
BO, där de skriver att det ligger en stor stress i att ha den perfekta kroppen/utseendet, samt de 
rätta märkena55. Fråga 15 har sin grund i utseendefixeringen, att vikten av att se bra ut skulle 
framkalla stress. Hur hänger det ihop med skolan kan man tänka? Ofta är vikten av att se bra 
ut kopplad till att individen träffar folk och därför vill kunna uppvisa ett välvårdat yttre. I 
skolan träffar individen alltid andra, vuxna som elever. Någon denne tycker om, kamrater 
eller andra personer som individen vill se bra ut inför.  
 
Något som ungdomarna i BO:s undersökning var överens om, är att den främsta orsaken till 
stress och även den enda enligt många av ungdomarna, är skolan. När det gäller skolan 
framkommer i en offentlig statlig utredning att ungdomar anser att mängden av läxor är det 
största stressmomentet, medan betyg och eget ansvar också påverkar mycket56. Då är det av 
vikt att lägga på minnet att dessa elever är något äldre än dem i min studie. Trots detta kan vi 
finna stressen över läxor och prov, redan i åldrar som 12-13 (år sex). 
 
Precis som Woxberg skriver är det viktigt att läraren har förmåga att skapa ett bra och 
tillåtande klassrumsklimat, där eleverna kan vara sig själva utan att bli nedvärderande. I 
hennes rapport kunde även utläsas att åren 2002-2003 var det 13 % av alla barn och ungdomar 
i åldern 10-17 år som ansåg att lärare behandlade dem illa eller orättvist57. Jag anser att detta 
är en hög siffra, då detta inte ens borde förekomma i skolans värld. Också här speglas den 

                                                           
52 Danielson, M. (2001/02)  s.34. 
53 SOU (2006:77)  s.162. 
54 Woxberg, L. (2005) s.34. 
55 Barnombudsmannen, (2003). 
56 SOU (2006:77) s.107. 
57 Ibid. s.163. 
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didaktiska kopplingen till stress d.v.s. hur lärare beter sig i sin roll gentemot eleverna. 
Samtidigt nämner hon även att mobbning ökar risken för psykiska problem58. Detta skriver 
också Statens folkhälsoinstitut i sin rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa. 
De menar på att det är betydligt vanligare att ha en nedsatt psykisk hälsa om man varit utsatt 
för kränkande behandling flera gånger, än bland dem som varit utsatta endast en gång59. 
Därav kan vi dra slutsatsen att mobbning/kränkning från såväl vuxna som barn kan orsaka 
stress. Lena Nyberg från Barnombudsmannen skriver såhär: ”Mobbning hänger ihop med 
stress, eftersom man känner sig stressad för att man blir mobbad och kanske mobbar för att 
man är stressad60.” På detta resonemang har jag valt att grunda fråga 14, där jag undrar om 
det förekommer  mobbning i klassen, eftersom det kan vara en orsak till stress. 

                                                          

 
Fråga 12 och 13 har sina grunder redan i inledningen, där jag diskuterade människas olika 
beteenden. Ylva Ellenby nämnde bl.a. flyktbeteenden som sätt till att dölja stress. 
Där fanns just tv-tittande och skolk som ett sätt att reagera på när man upplever stress. 
Därför har jag valt att fråga eleverna om de tillbringar mycket tid framför tv:n eller om det 
förekommer mycket skolk. Woxberg har även hon gett några exempel på tonåringens 
vanligaste sätt att fly från stressen där hon nämner just skolk/apati och tv-tittande. Hon har 
även tagit upp mycket sömn, överdrivet skolarbete, sjukdom och sex/droger som andra 
exempel på sätt att fly undan en stressad tillvaro. 61  Detta ger ytterligare stöd åt mina 
enkätfrågor. 
  

2.3. Skolans roll – vad kan göras för att minska stressen? 

Det som kommit till ytan i SOU:s studie är att det finns tydliga samband mellan skolans 
förmåga att utföra sitt uppdrag, den didaktiska delen, och elevernas psykiska hälsa62. 
Samtidigt menar de på att:  
 

”skollagen föreskriver att utbildningen både skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter och främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar63.” 

 
När eleverna känner sig stressade i skolan, kan det ifrågasättas om skolan har lyckats med sin 
uppgift att främja deras harmoniska utveckling d.v.s. om eleverna får en bra grund att stå på 
som har förberett dem för livets utmaningar. Men inget ont som inte har något gott med sig: 
idag vet de som arbetar i skolans värld om detta, myndigheter och stat blir mer och mer 
medvetna om problemet. Det är då, när den negativa stressen blivit synbar som vi kan ställa 
oss frågan hur man ska gå tillväga med att minska om negativ stress uppkommer i skolan? 
 
Att motverka stress kan ske på olika plan. Utredare antyder att en av de viktigaste åtgärderna 
för att motverka negativa effekter på psykisk ohälsa i ett alltmer individualiserat samhälle ska 
ske genom att utveckla kompetenser t.ex. hos lärare64. De skriver i samma utredning att det 
även bör utvecklas pedagogiska metoder vars effekter bör undersökas och vidareutvecklas. De 
vill också att dessa metoder ska stödjas med hjälp av lokala data som ska göras tillgängliga 

 
58 Ibid. s.257. 
59 Statens folkhälsoinstitut (2005)  s.32. 
60 Barnombudsmannen, (2004)  s.29. 
61 Woxberg, L. (2005) s.72. 
62SOU (2006:77)  s.261. 
63 Ibid. s.271. 
64 Ibid. s.263. 
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för allmänheten65.  
 
Ellenby anser i den här frågan att vi ska jobba mera med eleverna, hon menar på att:  
 

”Barnet behöver få möjlighet att bearbeta sina stressreaktioner genom att samtala med 
vuxna och genom att få lov att uttrycka sina känslor. De måste också få förståelse för 
att de just då inte orkar prestera så mycket och därför ges möjlighet till kortare 
arbetspass, mindre hemläxor, mer grupparbeten o.s.v.66.” 

 
När ett barn känner sig stressad blir det svårt att koncentrera sig på saker som skolarbetet. Det 
kan bli som en ond spiral; ju mer barnet stressar desto svårare är det att hinna klart. Har man 
då inte möjligheten att få varva ner blir detta till en ond cirkel, där individen stressar för att 
hinna med, men  hinner inte med att göra något bra arbete för att denne är så stressad. Det är 
även viktigt som Ellenby säger att barnet ska ges möjlighet till att uttrycka känslor. Risken 
finns att om de inte får prata om vad de känner så utmynnar detta i de beteenden som är 
typiska för stress d.v.s. kamp/flyktbeteenden.  
 
En mycket viktig aspekt på detta är också att se till vad eleverna tycker. Därför har jag 
utformat fråga 19 så att de själva får skriva hur de tycker att skolan bör gå tillväga för att 
minska att negativ stress uppstår i skolan. Denna fråga är mera öppen för att kunna få fler 
nyanser av svar. Här nedan kommer några förslag på vad elever i andra undersökningar har 
ansett att skolan bör göra för att lätta upp den stressiga tillvaron.  
 
I en undersökning av BO (Barn och unga berättar om stress) har barnen gett förslag på vad 
som skulle minska stress i skolan. Dessa förslag var: 
  

 Färre stora projekt 
 Mindre läxor och prov 
 Lägre krav från lärare 
 Bättre planering från lärare 
 Känna sig tryggare i skolan 
 Bättre arbetsmiljö 
 Längre raster 
 Tystare 
 Att skolan börjar senare 
 Flextid67 

 
Av detta kan vi utläsa att de fyra översta har med lärarens sätt att undervisa att göra. Av det 
drar jag slutsatsen att vilken personlighet läraren har, påverkar till stor del om elever känner 
sig stressade. Är läraren en ståndaktig person, som känner sig själv bra och har en hög 
stressreserv kanske denne lägger mer ansvar på eleverna då läraren anser att det här ska de 
klara. Även här ser vi tydligt hur didaktiken kan komma att kopplas till stress. 
 
 
 
 

                                                           
65 SOU (2006:77)  s.22. 
66 Ellenby, Y. (1999) s.48. 
67 Barnombudsmannen, (2004) s.21. 
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Enligt en undersökning av SOU där de har undersökt en mellanstor tätort i Norrland, ger 
eleverna dessa förslag på åtgärder:  
 
Undervisning 
Färre läxor – göras på skoltid 
Maximalt 3 läxor och 1 prov per vecka 
Inga prov veckan efter lov 
Resurstimmar inom alla ämnen 
 
Skolpolitik 
Fler fasta lärartjänster – endast behöriga 
Tydligare mål och betygskriterier 
 
Den psykosociala arbetsmiljön 
Fler lärare per elever 
Färre antal elever per klass och skola 
Massage efter lunch 
Konkreta trivselregler i skolan – med elevpåverkan 
Stresshanteringsmetoder 
Studieteknik 
 
Den fysiska arbetsmiljön 
Bättre ljudisolering, ventilation, stolar och bord 
Vilorum 
 
Kost och fysiska aktiviteter 
Mer tid efter jumpan 
Fler hemkunskapstimmar – god kosthållning 
Bättre skolmat 
Mer varierad skolmeny, sallader och frukt68 
 
Här belyser eleverna just mängden på skolarbetet som nu görs utanför skoltiden, att detta 
skolarbete ska få plats inom ramen för skoltiden. Eleverna pekar också på att de vill ha 
utbildade lärare samt tydligare mål och betygskriterier. Eleverna anser att, det är för många 
barn i varje klass och i varje skola. De vill ha konkreta regler och lära sig 
stresshanteringsmetoder och studieteknik. De anser miljön vara viktig, då mest lokalerna på 
skolan. Något de även skulle vilja förbättra är maten på skolan, de vill lära sig mer om 
kosthållning o.s.v.  
 
 

                                                           
68 SOU (2006:77) s.119. 
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3.   Metod 

3.1. Enkätens utformning 
För att kunna skapa enkätfrågorna behövde jag en litteraturundersökning att utgå ifrån. Jag 
började då med att skapa denna. Utifrån litteraturen har jag sedan skapat olika frågor som är 
av vikt för mitt arbete samt delat in dem under mina kategorier. (Se kapitel 2) 
 
Jag delade  in frågorna i tre kategorier. Några frågor kan tolkas som att eleven känner sig 
stressad, d.v.s. typiska stressymptom. Andra frågor är mera varningssignaler till om eleven 
håller på att utveckla stress eller försöker dölja den. Medan den sista kategorin handlar mer 
om allting utanför, sådant som kan påverka eleverna och faktiskt göra dem stressade, i 
relation till skolan. 
 
Frågorna: För att få in lämpliga frågor till min undersökning läste jag andras uppsatser. Dels 
för att få lite tips och dels för att se om det speglade de olika svar jag väntat mig att få. Jag 
hittade en undersökning som var ungefär den samma som speglade vad jag ville komma åt 
med min egen studie. Därför utgick jag från den undersökningen.69 
 
När jag formulerat klart mina egna frågor skickade jag dem till BO, lärarförbundet och min 
handledare för att få respons på dem. Det fick jag och gjorde ytterligare omstruktureringar, en 
del frågor var aningen ledande och andra för komplicerade, så detta rättades till. Efter 
omjusteringarna gick jag ut med en provenkät till två personer i lämplig ålder för att se hur 
dessa uppfattade frågorna. Frågorna fungerade, men krävde några finjusteringar. Sedan hade 
jag en komplett enkätundersökning, som skulle användas på skolorna. Se bilaga 1. 
 

3.2. Val av och motivering till metod och design 
Anledningen till att jag valde just enkätundersökning som metod, är att jag anser att den bäst 
lämpar sig för att på ett sanningsenligt och samtidigt effektivt sätt göra en representativ studie. 
I detta fall, om elever i år sex i en viss kommun känner sig stressade. Trost menar på att om 
man är intresserad av att kunna ange frekvenser, som att säga att en viss procent av 
befolkningen tycker si eller så, då ska forskaren använda sig av en kvantitativ studie70. Så för 
ett bredare och mer generaliserbart resultat, där målet är att få en så bred undersökning som 
möjligt, är alltså en strukturerad enkät ett mycket bra alternativ. Detta skriver också Stukat i 
sin bok  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap71. Han menar på att man når fler 
människor med enkätfrågor än vad som är möjligt vid intervjuer. En annan fördel med 
enkätundersökning är att du som forskare slipper omedveten styrning. Här kan inte du själv 
påverka vad de svarar om du inte har ledande frågor vill säga.  
 
Trost säger också att gruppenkäter är ganska vanligt förekommande på skolor då flera är 
samlade och på så sätt kan nås med ett frågeformulär. Här menar han på, att forskaren får 
chansen att förklara egendomligheter och svara på frågor. Denne kan också motivera och på 
så sätt minska bortfallet72. Därför anser jag denna metod vara den bästa i detta avseende.  
 

                                                           
69 Kargl, R. (2002) 
70 Trost, J. (2001) s.22. 
71 Stukat,  S. (2005) s.37. 
72 Trost, J. (2001) s.10. 
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 Jag har valt att göra en totalstudie för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Med en 
enkätstudie kan du på ett bra och övergripande sätt, få reda på hur elever känner inför sin 
skolmiljö, sina lärare, vänner och dem själva. Nackdelen är att tolkningen av en fråga kan bli 
olika, så det gäller att frågorna är rätt formulerade. Därför valde jag att ha övervägande styrda 
frågor. Där jag bett eleverna ringa in svarsalternativet. Detta val gjorde jag efter att ha tagit 
hänsyn till Brymans teori, han menar på att man ska vara tydlig då det gäller hur man vill att 
respondenten ska svara på de slutna frågorna. Om de ska sätt kryss, ringa in, eller stryka över. 
Eller om respondenten får fylla i mer än ett alternativ. Om man inte klargör detta och några 
respondenter markerar flera svarsalternativ måste man bortse från dessa, vilket gör att man 
förlorar information73. 
 
Det finns även risk att en del elever inte tar en enkätundersökning på allvar eller att bortfallet 
blir för stort. Trots detta känner jag att enkätundersökningen är den rätta metoden till min 
undersökning. En annan risk som också måste tas hänsyn till är enligt Ruane om 
respondenterna svarar uppriktigt och utifrån bästa förmåga, eller om de skriver det önskvärda 
svaret. Detta kan för forskaren bli svårt att identifiera. Hon menar på att det hör till 
människans natur att ge en så bra bild av sig själv som möjligt74. 
 
Att göra en intervju skulle ge mera information om hur eleverna mår men eftersom jag vill  
utreda en hel kommun, d.v.s. 12 skolor, så är elevantalet för stort. Då blir det svårt att 
genomföra och göra intervjuer eftersom varje enskild individ är viktig för mig. Observation 
som är en annan populär metod, är bra på så sätt att du själv kan upptäcka stressen på ett annat 
sätt, genom att befinna dig i klassrummet, på rasterna o.s.v. Då kan forskaren på ett bra sätt se 
hur eleverna verkligen har det. Det som gör att detta inte är möjligt för att verkligen ta reda på 
om eleverna är stressade, är att forskaren inte vet hur eleverna mår. Denne kan bara se de 
ytliga strukturerna och får inte möjlighet att lära känna eleverna tillräckligt bra för att veta hur 
de verkligen känner sig inuti. Eftersom alla inte upplever samma situation på samma sätt 
varierar elevers känsla av stress. Därför blir det svårt att veta om eleverna är stressade genom 
att bara använda sig av observation.  
 

3.3. Redogörelse av analysmetod 
Jag har valt att dela in frågorna i tre olika typer av kategorier som stöds utifrån litteraturen (se  
litteraturdelen). Som jag ser det så finns det alltså tre olika kategorier som kan vara till hjälp 
för att undersöka om eleverna är stressade. Symptom på stress, orsaker till stress, vanliga sätt 
att fly stress. Kategori nr 2 ytterligare kan delas in i 3 olika underordnade punkter som är 
skolmiljö, skolarbete och andras påverkan. Kategorierna är som jag ser det även dolda eller 
öppna. Vad jag menar med det är att frågorna under kategori 1 och 3 inte pekar mot stress 
utan mer på vardagliga småsaker som tyder på stress, sådant som inte eleverna tänker att ”aha 
hon är ute efter att se om jag är stressad” medan de mer öppnare frågorna är lite tydligare, 
(fortfarande inte ledande) om att det är stress enkäten handlar om. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 Bryman, A (2001) s.153. 
74 Ruane, M, J. (2006)  s.151. 
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Enkätgrundens olika områden: 
 

1. Symptom på stress (dolda) 
2.  Saker som kan påverka/orsaka stress (öppna) 

 skolmiljö   

 skolarbete  

 Andras påverkan 
3. Vanliga sätt för att fly stressen (dolda) 

Frågorna har tolkats inom ämnesområdena. De styrda frågorna gör det svårare för eleverna att 
vara oseriösa, har eleven många stressymptom, gör eleven många saker som tyder på att 
denne är stressad och sen framförallt skriver att denne känner sig stressade. Då är det ganska 
troligt att eleven faktiskt är väldigt stressad.  
 
För varje fråga vill jag bara ha reda på en sorts information. Det är ca tre-fyra frågor inom 
varje kategori och underkategori. Frågorna är formulerade så att det ska vara enklast möjligt 
att svara på dem d.v.s. kryssfrågor. 
 
När jag börjat leta litteratur och läst mig till det jag behövde veta, hittade jag ett arbete där 
frågorna i stort sett passade in i mitt tankesätt75, därför valde jag att använda mig av dessa 
redan beprövade frågor, men då arbeta om dem för att få fram ett eget resultat, men i den 
ålder jag skulle undersöka.  
 

3.4. Undersökningsgruppen 
Varför har jag valt år sex till min studie? Jag anser att det händer otroligt mycket då, 
ungdomarna börjar bli medvetna om vad stress innebär och hur det yttrar sig, men också för 
att det är mycket som händer i livet för dem i allmänhet. Ofta byter eleverna skola och hamnar 
i högstadiebyggnaden, de får nya lärare, nya klasskonstallationer, fler ämnen och längre 
dagar. Men det kan också bero på helt andra saker som inte får glömmas bort men som skolan 
inte har befogenhet att påverka som t.ex. hormonförändringar, fritidsaktiviteter, 
familjeförhållanden, eller annat som hör tonårslivet till. Min nästa fundering blev var denna 
studie skulle äga rum. Jag ville ha en lagom stor kommun, någonstans i Mellansverige då jag 
bor där och på så sätt har god tillgång till väsentlig information. Jag valde en ganska liten 
kommun som hade 225 sexor utspridda på åtta olika skolor.  
 

3.5. Enkätens presentation och tillvägagångssätt 
 
Kylén har skrivit följade om enkätundersökningar: 
 

”Väntar man sig att de som svarar kan ha svårt att förstå är det lämpligt att samla dem 
och ha en ledare, som introducerar enkäten och kan svara på frågor. På det sättet får 
man också högre svarsfrekvens än om enkäten skickas ut. Dessutom får man in svaren 
redan under mötet76.” 

 

                                                           
75 Kargl, R. (2002)  
76 Kylén, J. (1994) s.13. 
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Så för att få ett så korrekt resultat som möjligt och minimera borfall och missförstånd, valde 
jag alltså att själv gå ut med enkäterna. Vilket gav ett bra resultat då jag endast fick ett bortfall 
på 13 elever. Jag började med att ringa och boka en tid med alla skolor/klasser så att de var 
förberedda på att jag skulle komma. När jag sedan gick ut med enkäterna hade jag en kort 
introduktion istället för att skicka ut informationsbrev. Att jag valde detta beror på att jag 
ansåg mina frågor vara så kopplade till skolan att elevernas privata liv inte skulle påverkas. 
Däremot gav jag lärarna telefon och mailadress, samt enkäten så att detta kunde ges ut om 
någon förälder undrade. Det jag berättade under introduktionen var följade: 
 

 Vem jag var, och var jag kom ifrån, samt vad jag gjorde där. 
 Jag förklarade varför jag valt att undersöka just elevers uppfattningar om sin 

skolsituation i relation till stress och varför jag vänt mig till just dem.  
 Jag förklarade även de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna, 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 77 . 
Men på ett mycket enklare sätt.  

 Jag gjorde även en snabb förklaring om hur enkäten såg ut och skulle fyllas i.  
 Sist men inte minst fick eleverna ställa frågor och jag informerade att telefon och 

mailadress kunde hämtas hos klassföreståndaren och att de skulle få 
sammanställningen efter jul.  

 
Jag var kvar i klassrummet under tiden då eleverna fyllde i enkätfrågorna, läraren var oftast 
kvar i klassen. Endast på en skola kom eleverna in en och en för att de hade idrott. Då 
upplevda jag att de skrev mindre kommentarer, och att det kändes stelare.   
 
I resultatet presenteras svaren i procentform, för att det på så sätt blir lätt att överskåda. Genus 
är bortplockat då jag mer är intresserad av hur det ser ut i stort inom kommunen. Jag valde 
dock att ha med denna uppdelning i enkäterna för skolornas och vidare studiers skull. Vid 
intresse av genus och antal elever per fråga - se bilaga 2. Frågorna är heller inte presenterade i 
den ordning de ställdes. 
 
Det eleverna kommenterat till frågorna på enkäten, presenteras under diagrammen 
tillsammans med en förklarande text. De flesta kommentarer är skrivna av elever som inte 
ringat in något av mina förslag utan istället skrivit en egen kommentar, de finns också 
representerade under ”Ej svarat”, men några enstaka elever har både svarat och kommenterat. 
Alla kommentarer är tolkade av mig, då jag skrivit in dem i examensarbetet. Vissa var helt 
oväsentliga för frågan  och bortsågs ifrån och andra, de kommentarer som liknade varandra 
har jag lagt ihop och skrivit hur många som påpekat just samma sak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 Vetenskapsrådet. s.6. 
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3.6. Eventuella felkällor. 
De allvarligaste felkällorna (men som även varit till stor hjälp och gett mig en drivkraft) är 
mina egna förkunskaper som jag fått då jag arbetat inom skolan och de förutfattade meningar 
om ämnet som ofrivilligt gjort att jag kan ha blivit aningen trångsynt. Jag har försökt öppna 
upp mig och ställt mig utanför problemområdet. Men det blir väl så att, när man själv har en 
egen utgångspunkt så hittar man mycket som stärker det man tror. Så detta tål här att påpekas.  
 
Andra felkällor kan vara reliabiliteten på enkäten, då alla individer är olika och tolkar 
frågorna på olika sätt. Som forskare kan man aldrig vara riktigt säker om personerna som 
undersöks tänker samma sak som forskaren själv, eller om forskaren tolkar kommentarerna så 
som de är menade att betyda. Detta är jag medveten om och vill även göra dig som läsare 
medveten om. Att även om jag  har försökt göra mitt bästa i att tolka svaren behöver det inte 
alltid bli hundra procent rätt. 
 
Ytterligare en annan felkälla, om en mycket liten, kan vara hur jag som informatör väl ute på 
skolorna framförde enkätundersökningen. Om jag betonat olika, på de olika skolor jag varit 
på. Om jag tryckt extra mycket på en viss fråga på en del skolor .o.s.v. Det kan också vara det 
lilla om läraren var kvar i klassrummet eller ej som gjort att eleverna valt att svara på ett visst 
sätt. Likaså de få elever som fick vuxenhjälp att svara p.g.a. läs och skrivsvårigheter. Vågade 
dessa svara ärligt på alla frågor? 
 
Sista felkällan som tål att påpekas är den att fyra elever glömt att fylla i kön. Då gjorde jag så 
att jag lade två svar på pojkarnas och två på flickornas i bilaga 2.  
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4. Resultat  

Detta är sammanställningen av resultatet på enkätundersökningen i år sex i en kommun i 
Mellansverige. Resultatet är byggt på 212 ifyllda enkäter, med endast ett bortfall på 13 elever 
i hela kommunen. Alla elever har dock inte svarat på alla frågor, då en del istället har skrivit 
kommentar eller bara lämnat den. Dessa har jag kategoriserat in under avsnittet ”ej svarat”, se 
kommentarerna under diagrammet. 
 
 

 
 
Figur 1: Upplevelse av stress i skolan 
 
Diagrammet ovan visar att 10 % av eleverna upplever skolan som stressig och att över hälften 
svarat att skolan är stressig ibland.  Detta är en väldigt hög procent anser jag då stress inte 
borde förekomma i skolan. Endast 30 % anser att skolan inte är stressig. Med hjälp av 
kommentarerna kan vi också se att de ofta är stressigt mellan lektionerna, då speciellt efter 
idrotten. En elev tycker att det är korta raster, medan en annan anser att skolan nästan aldrig är 
stressig.  
 
Elevernas kommentarer: Ej ofta - 2 st. Ofta efter idrott. Korta raster. Mitt emellan ja och 
ibland. Mellan lektionerna är det stressigt. Nästan aldrig. 
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Figur 2: Skolmiljön 
 
Diagrammet visar om eleverna anser att skolmiljön oftast är lugn och skön eller högljud och 
bullrig. Här framkommer att det är väldigt jämt mellan dessa båda. Att skolmiljön är hög och 
bullrig har några procent fler svar. Av kommentarerna och det höga antalet ej svarande på 
denna fråga kan vi se att ytterligare ett alternativ skulle vart av intresse, nämligen det att 
skolmiljön varierar från dag till dag och att det kan vara både lugnt och skönt och högljutt och 
bullrigt under en och samma dag. Vilket enligt eleverna beror på läraren och dem själva.  
 
Elevernas kommentarer: Olika för varje dag  - 33 st. (beror på lärare, pojkarna i klassen). 
Mitt emellan -  21 st. Några låter högt. Pojkarna väsnas. Kan vara lite pratigt. Högljut (får ont 
i huvudet,  men lider inte av att det). Några skriker på lektionerna. 
 
 

 
 
 
Figur 3: Jämförelse kamrater emellan 
 
Av detta diagram går att utläsa att 41 % av eleverna anser att det alltid jämförs mellan några 
elever, 11 % anser att det jämförs mycket. Av kommentarerna att döma går även att utläsa att 

 23



 

endel elever även tycker att det jämförs ibland. Lägger vi ihop dessa tre är det ca. 63 % som 
tycker att det faktiskt jämförs i skolan, mer eller mindre. Jämfört med de 37 % som inte anser 
att det jämförs mellan eleverna. Några exempel på vad som jämförs är läxresultat och 
klädesmärken. 
 
Elevernas kommentarer: Ibland – 12 st. Vet ej - 3 st. Litegrann - 3 st. Sällan. Inte jag men 
andra. De frågar hur många rätt man har. De frågas hur det gick och vad man svarat. Mycket 
med märkeskläder. Ej med sina kompisar. 
  
 
 
 
 

 
 
Figur 4: Depression 
 
På frågan om eleverna någon gång har känt att livet är deprimerande svarar över hälften att de 
aldrig känt sig deprimerande, vilket är glädjande att höra då de fortfarande är så unga och 
förhoppningsvis har en lång tid av livet framför sig. Däremot bör tankarna dröja kvar vid de 
10 % av eleverna som redan så tidigt som i år sex ofta känner sig deprimerande. 10 %  är då 
en väldigt hög siffra enligt mig. Det bör här hållas i tanken att dessa procent inte behöver bero 
enbart på skolan med tanke på de få timmar de faktiskt spenderar i där. Detta kan mycket väl 
som en elev faktiskt kommenterat, inte bero på skolan. Anledningen till att denna fråga ändå 
är av värde är för att få reda på hur eleverna mår. 
 
Elevernas kommentarer: Ibland – 8 st. Vet ej – 3 st. Någon gång men väldigt sällan – 2 st. 
Beror på. Känt mig deprimerad, men ej p.g.a. skolan. Om man bråkat eller tjafsat 2 st. 
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Figur 5: Utseendes betydelse i skolan 
 
Av detta diagram framkommer att de flesta eleverna ca 71 % anser att utseendet inte spelar 
någon roll eller att det spelar en midre viktig roll i skolan. Medan 21 % anser att det faktiskt 
är viktigt, för dessa elever måste det bli jobbit anser jag. Då en elev kommenterat att man 
måste komma fräsch till skolan för att man inte får några kompisar annars. Eller en annan elev 
som skrivit att det egentligen inte spelar någon roll men att man inte vill se ut hur som helst. 
Andra kommentarer från eleverna är att endel inte vet om det är viktigt medan andra menar på 
att det är upp till var och en.  
 
Elevernas kommentarer: Vet ej -  3 st. (och bryr mig ej). Man har sin egen stil. Egentligen 
spelar det ingen roll, men man vill inte se ut hur som helst. För vissa – 2 st. (men upp till var 
och en). Folk bryr sig om hur andra ser ut. Man ska komma fräsch till skolan. det är viktigt, 
annars får man inga kompisar. Det spelar stor roll, men vill inte att det ska göra det. Mitt 
emellan A och B. Spelar ingen roll, men vill vara fin i skolan. Tror ej det. Bara om mitt, inte 
andras. 
 
 
 

 
Figur 6: Koncentration 
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Diagram sex visar på om det är svårt att koncentrera sig i skolan, här har 71 % av eleverna 
svarat ibland och 2 % att de ofta är svårt att koncentrera sig. Eleverna har gett exempel som 
att det är stökigt, mycket stress runt omkring dem, de menar också att det är pratigt och 
högljutt och att det är därför de inte kan koncentrera sig. Endel har också påpekat att det beror 
på dem själva, om de har sovit ordentligt ooh så vidare, d.v.s. faktorer utanför skolan. Dock är 
73 % som anser att de har svårt med koncentrationen en relativt hög siffra då skolans miljö 
ska vara så att möjlighet till koncentration ska finnas.  
 
Elevernas kommentarer: Ibland - 13 st. (stökigt, mycket stress runt omkring, folk som stör 
eller är högljuda, pratigt). Det beror på om jag är trött eller inte. Om jag vill så går det bra. 
Litet klassrum. Om jag vill så går det bra. Killarna stör.  
 
 

 
Figur 7: Mobbning 
 
Digram sju visar att nästan hälften av eleverna anser att det inte förekommer någon mobbning 
i deras klass. Att däremot nästan 20 % anser att det förekommer mobbning är något 
skrämmande, då mobbning inte heller bör förekomma i skolans värld. Hit hör även de 
kommentarer om att det förekommer mobbning ibland. En del elever har även svårt att 
definiera mobbning, de skriver att de förekommer retasmheter och skämt, att en del 
klasskamrater är lite småtaskiga men vet inte om de ska kalla det för mobbning. Liksom de 13 
elever som inte är riktigt säkra på vad de ska svara. Det finns även några elever som skriver 
att de blir mobbade, detta anser jag att man måste ta på stort allvar, då det kan vara ett litet rop 
på hjälp. 
 
Elevernas kommentarer: Vet ej – 13 st. Ibland. Lite mobbning. Ja men i trean. Det är en 
som blir retad, men inte mycket. Några är småtaskiga mot en. Inte i min klass men i 5:an. Lite 
halvmobbning. Mest retning och skämt. Jag blir retad. Om tjejerna bråkat, kan det bli 
mobbning en stund. Några blir retade ibland. Ibland kan det förekomma. Det retas och så. Jag 
blir mobbad. Taskiga mot varann. Inte mobbning men retlighet. Vet ej hur jag ska förklara - 
inte direkt mobbning. 
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Figur 8: Sömnsvårigheter 
 
Diagram åtta visar om eleverna har några sömnsvårigheter, här anser nästan hälften av 
eleverna att de inte har svårt att varken somna eller vakna. De 29 % som har svårt att stiga 
upp på morgonen kan även ha att göra med tonårstidens dilemman och måste inte anser jag ha 
att göra med stress. Att det däremot är 11 % som har svårt att somna och 11 % som har svårt 
att både somna och vakna tål att reflektera över. Det bli alltså ca 20 % som kan ha svårt att 
sova p.g.a. stress. 
 
Elevernas kommentarer: Ibland svårt att gå upp  - 7 st. Svårt att somna, är ej trött på 
kvällarna. Äter inte frukost på skoldagar. Svårt att somna när det stormar ute. Ledsen och 
rädd. Är kvällstrött och morgonpigg. Lite svårt att somna. Svårt att komma upp om man är 
trött. Svårt att sova, har överflödig energi. 
 
 

 
Figur 9: Utvilad efter lovdagar 
 
Av detta diagram kan utläsas att 10 % inte alls känner sig utvilade efter lovdagar och att 
nästan hälften är det bara ibland. Vad kan detta bero på? Endel elever kommenterade att det 
beror på vad de har gjort under lovet, medan några skrev att de inte alls är utvilad p.g.a. att de 
blir retade i skolan.  
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Elevernas kommentarer: Beror på vad man gjort – 3 st. Nej inte alls - är en av dem som blir 
retad. Ja oftast. Sådär. Normalt utvilad. Ganska. Oftast alltid  - 3 st. Det är för korta lov. 
 
 

 
Figur 10: Kraven i skolan 
 
Diagrammet visar att de flesta elever anser att lärarna ställer lagom höga krav på dem. Det 
finns dock några som anser att lärarna ställer alldeles för höga krav, ca 13 %, liksom dem som 
anser att de ställer för låga krav 2 %, ytterligare 10 % menar på att de ställer för höga krav på 
sig sjävla. Läggs dessa ihop, blir det helt plöttsligt 25 % som inte är nöjda med kraven och 
som upplever att det inte känns bra. Som en elev kommenterat, att hon blir besviken på sig 
själv när hon inte når sitt mål. Andra menar dock på att det är bra att ha höga krav för att de då 
kämpa hårdare. Elever är olika och skolan bör vara bättre på att individanpassa då 25 % anser 
att kraven inte är bra. 
 
Elevernas kommentarer: Mitt emellan lagom och för lågt. Jag blir besviken på mig själv när 
jag inte når mitt mål. Vet ej. Ibland höga krav – 3 st. Vissa lärare ställer för höga -  2st. Höga, 
men bra för då kämpar man. Mitt emellan lagom och för höga. Oftast lagom men ibland för 
höga. Ibland höga ibland lagom - 2 st. 
 

 
Figur 11: Huvud och magvärk 
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Av digram 11 kan utläsas att hela 13 % har huvudärk mer en än gång i veckan och att 23 % 
faktiskt har huvudvärk ibland. Många av kommentarerna syftar till att det främst är p.g.a. den 
höga ljudnivån i skolan och att det är pratigt. Medan andra är noga med att kommentera att 
det inte komer från skolan. Detta är ändå en onormalt hög procent då så många har huvudvärk 
så pass ofta.  
 
Elevernas kommentarer: Ibland - 7 st. (trött eller hög ljudnivå, när jag har det jobbigt, när 
jag är sjuk, hungrig, pratigt). Ofta, men ej p.g.a. skolan 2 st. Inte så ofta. Är olika. Har migrän. 
När vi var fler hade jag ont i huvudet hela tiden.  Aldrig - 2 st. Om det varit pratigt. Bara ont i 
huvudet. Förr, men ej nu. Har ont för att det är högljutt i uppehållsrummet. 
 

 
 
Figur 12: Kunskapsmålen 
 
Diagram tolv visar hur många av eleverna som vet vad kunskapsmålen i år nio innebär. Här 
kan utläsas att de som tycker att målen är svåra att förstå 11 %, och de som inte vet vilka 
kunskapsmål det syftas på 24 % ändå utgör en ganska stor grupp på 35 %. Endel elever har 
även kommenterat att endel mål är svåra medan andra är lite enklare, det beror på ämne och 
om de gått igenom dem eller inte.  
 
Elevernas kommentarer: Mitt emellan - 12 st. Ganska enkla – 2 st. Ej enkla, men tydliga. 
Inte så enkla. Beror på ämne. Lite svåra. Vet om att de finns men ej hur de är. Tydliga men 
svåra. vet att de finns men ej sätt dem. Ej sett dem, men pratat om dem. Har ej läst dem än – 2 
st. Lagom svåra. Lite svårt men de är bra. De är si sådär. Kanske vet vilka de är men är inte 
riktigt säker. Ej sett dem än, Lite svåra. Sådär. Det är klurigt men inte jobbigt. Engelska är 
svåra. 
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Figur 13: Tid till fritid 
 
Detta diagrammet visar hur eleverna uppfattar sin fritid, om de har tid att göra något annat än 
att bara gå i skolan, här kan utläsas att de flesta elever har tid att ägna sig åt sina aktiviteter 
men även har tid att inte göra någonting, hela 65 %. De som däremot har många 
fritidsaktiviteter som tar all tid 26 % och de som inte har tid att ägna sig åt aktiviteter för att 
skolan tar så mycket tid  5 % tål att reflekteras över. Här är det över 30 % som inte hinner 
varva ner och ta det lugnt. Speciellt som en elev har kommenterat, att hon har 5 läxor i veckan 
och därför känner sig stressad. 
 
Elevernas kommentarer: Vi har 5 läxor i veckan, det är stressit. 
 
 

 
Figur 14: Ont i nacken eller spänd? 
 
Detta diagram visar att 6 % av eleverna ofta har ont i nacken eller känner sig spända och att 
30 % känner så ibland. Det är alltså uppåt 40 % som känner av dessa stressrelaterade 
symptom redan i år sex. Vissa menar på att de faktiskt beror på stress medan andra kan ha det 
av andra orsaker.  
 
Elevernas kommentarer: Ja det har jag, vissa lärare gör att man blir stressad. 
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Figur 15: Tv-tittande 
 
Detta diagram om tv vanor visar på ett mycket bra resultat där de som tillbringar mindre än 
fyra timmar per dag 21 % och de som tittar på tv lite olika tid 69 % utgör nästan alla elever. 
De 4 % som tillbringar fler än fyra timmar per dag, tål att hållas ett öga på. Det kan vara för 
att fly undan en stressad tillvaro, men det kan även bero på allmänt dåliga vanor. Här finns det 
dock en baksida för de som kommenterat att de inte har tid till att titta på tv, har de  så mycket 
att det inte hinner? Vad är det som tar all tid? 
 
Elevernas kommentarer: Är olika - 2 st. Nästan aldrig - 6 st. Har inte tid. Bara på helgerna, 
inte tid efter skolan. På kvällen - 2 st. Aldrig – 2 st. Beror på om det är något jag följer. När 
jag är ensam kollar jag mer. Bara på helger, morgonen. Beror på vad det är för program. 
 
 

 
Figur 16: Upplevelse av skolk i klassen 
 
Av detta diagram går att utläsa att de flesta elever anser att det inte finns något skolkande i 
klassen 61 %, några kommenterar att de är för unga och att de bara lägger sig i sitt eget. 25 % 
anser att det förekommer lite skolkande och 4 % menar på att det skolkas väldigt mycket i 
klassen.  
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Elevernas kommentarer: Vi är för små. Ibland, på en viss dag. Vet ej - 11 st.1 elev skolkar - 
4 st. En kille jämt. Många kommer sent. Ibland - 3 st. Jag håller bara koll på mitt. 
 
 

 
Figur 17: Klasstorlek 
 
Diagram sjutton visar vad eleverna anser om storleken på sin klass, här kan utläsas att de 
flesta elever är nöjda med sin klasstorlek (90 %). Endast 10 % skulle vilja att den var 
annorlunda, d.v.s. större eller mindre. Några menar på att de vill ha fler tjejer i klassen. 
 
Elevernas kommentarer: Lagom, men lite för stor. Liten men det är skönt. Lagom klass, 
men för litet klassrum. Lagom stor, men för många killar. 6:an är liten men är vi med 5:orna 
blir vi lagom. Lagom, men fler tjejer. 
 
 

 
 
Figur 18: Lektionstempo 
 
 

 32



 

Även diagram 18 visar på en positiv bild där hela 87 % anser att det går lagom fort på 
lektionerna. Endast 11 % menar på att det antingen går för fort eller för långsamt. Trots ett bra 
resultat måste skolan även se till de elever som inte är nöjda med tempot då skolan ska vara 
individanpassat och alla elever ska känna att de ger dem något att komma till skolan. Här har 
en del elever kommenterat att det är olika tempo, ibland går det för fort, ibland för sakta. Det 
beror på i vilket ämne och vilken lärare de har.  
 
Elevernas kommentarer:  Ibland för snabbt och ibland för långsamt. För långsamt, ibland 
lagom. Lagom, ibland för fort - 7 st. Lagom, ibland för långsamt – 2 st. Beror på vilken lärare 
vi har. För långsamt ibland 2 st.  Beror på i vilket ämne. 
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Åtgärder 
 
Under sista frågan på enkäten (Vad tycker du att skolan kan/borde göra för att minska stressen för 

er elever?) fick eleverna själva skriva vad de ansåg. Detta gjorde jag för att få så många 
nyanserade svar som möjligt. 80 av 212 elever gav ett eller flera förslag till vad skolan kunde 
göra för att minska stressen för dem. 

Detta var förslagen: 
 

1. Längre tid för läxor, ej så mycket läxor och prov samt mer tid till att göra dessa i 
skolan. 35 st. 
 

2. Fler och/eller längre raster. 19 st. 
 

3. Fler lärare som har tid med alla. 6 st. 
 

4. Lugnare tempo, mindre tjat och hets. 6 st. 
 

5. Tystare i skolan. 5 st. 
 

6. Sluta skoldagarna tidigare. 4 st. 
 

7. Lägre krav. 2 st. 
 

8. Få tid till att slappna av. 2st. 
 

9. Bättre mat. 2 st. 
 

10. Att ge alla den tid de behöver, låta alla bli klara. 1 st. 
 

11. Mindre planeringstid. 1 st. 
 

12. Fler delningar i klassen när man gör saker 1 st.  
 

13. Mindre arbete i skolan. 1 st.  
 

14. Fler håltimmar, för läxor o.s.v. 1 st. 
 

15. Att arbeta med en sak i taget. 1 st.  
 

16. Att ha roligt ibland. 1 st. 
 

17. Börja senare eller sluta tidigare. 1 st.  
 

18. Längre lektionspass. 1 st. 
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5. Diskussion 

På basis av min teori och min studie diskuteras här mina frågeställningar. Detta görs genom 
att jämföra den tidigare litteraturen, om vad som stressar eleverna, med vad eleverna har 
svarat på enkätfrågorna.  
 
Jag tänker till en början försöka ge svar på den mest komplicerade av mina frågeställningar 
d.v.s. om skolan utgör ett stressmoment för elever i år sex? Eftersom jag en gång delat in 
stress i olika kategorier ser jag det enklast och mest korrekt att göra en tolkning utifrån dessa 
kategorier. Med anledning av det börjar diskussionen med kategorin symptom på stress och 
de enkätfrågor som rör ämnet.  
 

5.1. Symptom på stress 
Att inte komma tillbaks till skolan utvilad och avslappnad är ett viktigt argument mot att 
skolan skulle påverka eleverna negativt – då detta är ett tydligt symptom på stress. Får 
eleverna lov, men ändå har mycket att ta igen i skolan. Är kompisrelationerna dåliga eller är 
kraven på eleven höga, förändras inte detta av att eleven blir ledig en vecka. Denne kommer 
tillbaks till samma jäkt och press igen, eller till dåliga relationer och det är eleven mycket 
medveten om. Vilket kan vara en orsak till att denna inte alls blir utvilad under den så kallade 
lediga tiden. Som en kommentar från en elev som fyllt i att hon inte alls känner sig utvilad när 
hon kommer tillbaks efter lovet för att hon just är en av dem som blir retad.  
 
Av undersökningen kan utläsas att 10 % av eleverna inte alls känner sig utvilade när de 
kommer tillbaks till skolan, och att 49 % är det ibland. Detta är enligt mig en stor andel med 
tanke på att skolan är så pass viktig. Är det dessutom skolan som orsakar att eleverna inte är 
utvilade, påstår jag att skolan inte utför sitt uppdrag om att se till varje individs bästa. Nu 
måste det även tas hänsyn till antalet timmar eleven faktiskt är i skolan. Hur stor del av dygnet 
är det inte annat som kan påverka eleven. Elevens fritid, familj och kompisrelationer är även 
det en bidragande faktor, som kan påverka till att individen blir stressad. Något som visar på 
detta är då några få elever har kommenterat just denna fråga för att visa på att det beror på vad 
de gjort på lovet, d.v.s. de vill markera att det faktiskt inte beror på skolan för dessa elever. 
 
Frågorna angående de somatiska symptomen på stress visar att 13 % av eleverna upplever sig 
ha huvudvärk eller magont fler än en gång i veckan, medan 23 % säger sig ha det någon gång 
ibland. Detta är inga extrema siffror just i denna undersökning, då huvudvärk kan uppstå 
p.g.a. olika orsaker. Några elever har kommenterat att det faktiskt inte beror på skolan medan 
andra har skyllt på skolmiljö och klassrumsklimat. Här anser jag att den bullriga miljön 
mycket väl kan vara en orsakande faktor till elevers huvudvärk då över hälften av eleverna 
kategoriserar sitt klassrumsklimat som högljutt och bullrigt. Som en elev uttryckt sig, att 
denne hade huvudvärk oftare när det var fler elever i klassen. En sådan sak ska enligt mig 
skolan kunna åtgärda relativt enkelt genom att ha kompetent personal som får ordning i 
klassen, eller helt enkelt ha fler lärare per klass eller mindre klasser. Kommer däremot eleven 
med huvudvärk till skolan är det troligt att eleven redan är stressad och påverkad av andra 
orsaker som skolan inte råder över.  
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Svårigheter att somna eller vakna kan vara kopplad till den livsstil eleverna har, och mycket i 
deras liv kretsar kring just skolan. Här svarar eleverna (nästan hälften) att de inte anser sig ha 
några sömnproblem. De 29 % som står för att det är svårt att komma upp på morgonen 
behöver inte heller betyda att eleverna är stressade. Att ha svårt komma upp på morgonen just 
i början på tonårstiden är inget ovanligt anser jag. Men sedan har vi de 11 % som däremot har 
svårt att både somna och vakna, dessa kan enligt mig hamna i riskgruppen för negativ stress. 
Att ha svårt att somna är kopplad till stress genom att adrenalin pumpas ut i kroppen vilket det 
gör när en person stressar. Adrenalin gör kroppen vaken och på alerten. Då små mängder hela 
tiden pumpas runt blir det självklart svårt att somna. Som tur var är procentantalet på 
sömnsvårigheter inte överdrivet högt i den undersökta kommunen. Men bör påpekas, då den 
faktiskt finns. 
 
Eleverna i studien hade heller inga nackbesvär eller kände sig spända. Dock fanns även här en 
liten riskgrupp på 6 % men dessa var väldigt få mot de 61 % som inte hade det. Däremot var 
de som svarat ibland en ganska stor grupp (30 %) Dessa anser jag inte behöver vara relaterad 
till stress, men som sagt, det skall heller inte bortses från. 
 
En övergripande fråga inom denna kategori är om eleverna har upplevt att livets känts 
deprimerande. Där 26 % kände sig så ibland och 9 % känt sig så ofta. Detta ger en således bra 
överblick på elevernas generella svar under kategorin symptom på stress. Till varje fråga finns 
en liten svarsgrupp som mycket väl kan vara kroniskt stressade, ungefär 1/10 av alla som 
svarat på enkäten skulle man kunna säga. Av detta resonemang drar jag slutsatsen att några 
elever uppvisar dessa symptom. Medan några känner sig stressade ibland, kanske i vissa 
situationer. Men i det stora hela visar frågorna under kategorin symtom på stress, att de flesta 
inte är så stressade som media påstår. 
 

5.2. Orsaker till stress 
Här ovan har symtomen på stress analyserats och det är dags att analysera kategorin: orsaker 
till stress, med dess underrubriker. Även de ger svar på min första frågeställning, utgör skolan 
ett stressmoment för elever i skolår 6?  
 
Jag nämnde i inledningen till denna rubrik i litteraturgenomgången att nya möjligheter har 
öppnats vilket gör att livet är svårare att förutsäga. Detta i sin tur ställer högre krav på våra 
ungdomar till att själva välja det liv de vill leva. Dessa krav blev för mycket för många elever.  
 
Av resonemanget ovanför anser jag mig kunna dra slutsatsen att ungdomar är mer stressade i 
dagens samhälle men varför är det just skolan som stressar som media skriver om de är livet i 
stort som förändrats? Enligt mina funderingar är det i skolan eleverna märker att valen börjar 
tidigt. Redan i unga år pratar vi med dem om elevpåverkan, att de måste vara med och säga 
vad det tycker och tänker. Det har lagts mer eget ansvar på eleverna när det gäller skolarbetet. 
De får själva planera och utvärdera ibland redan när det börjar på mellanstadiet. Detta blir för 
många ungdomar väldigt stressigt. Dessutom vet eleverna att de går i skolan för att få ett 
arbete, vilket gör att de vet att de förmodligen måste ha bra betyg, komma in på ett universitet 
och läsa vidare. De ser inget slut på studietiden och om de gör det, kanske det inte finns några 
arbeten. Men tänker verkligen alla barn så eller kan det finnas andra saker i skolan som 
stressar eleverna? 
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Det Danielson skrev om att pojkar och flickor blir mer stressade ju längre upp i åldrarna de 
kommer78 går att kopplas ihop med att eleverna blir mer och mer medvetna om samhället. 
Jämför vi det med Arfwedson och Arfwedsons teori om att varje årskurs som går, gör att 
barnen blir mer medvetna om att det ställs krav på dem.79 Från början är det alltså barnets 
behov medan ju äldre de blir desto mer blir det samhällets behov som kommer i fokus. Detta i 
sin tur kan alltså påverka stressen då skolan medverkar till att sätta dessa krav och forma 
individer till goda samhällsmedborgare. Är det då rätt att lägga skulden på skolan, om det är 
samhället som egentligen gör eleven stressad? Skolan försöker förbereda ungdomarna så gott 
det går för ett bra liv. Att det sedan går att ändra på vissa tillvägagångssätt i skolan som skulle 
göra det lugnare och mindre stressigt för eleverna är jag som författare medveten om. Att t.ex. 
göra annorlunda kunskapskontroller eller individanpassa bättre. Det som handlar om att det är 
förstora klasser, för lite personal, stökiga elever, och dåligt med resurser är inte lärarnas fel. 
Det är inte lärarna som bestämmer hur stora klasser de vill ha eller om de ska få en 
resurslärare i klassen eller inte. Det är kommunen som styrs av pengar som i sin tur styrs av 
hur resten av samhället och landets ekonomi ser ut. Oftast är de inte bara skolans ”fel” att de 
sk. ”stökiga eleverna” inte klarar av skolmiljön. Mycket som påverkar en elev är hur 
omgivningen runt omkring denna person ser ut. Lever eleven i en stressig hemmiljö kan detta 
spegla av sig och utmynna i ett kampbeteende så som ”stökig” elev. 
 

Skolmiljö 

Här börjar jag diskutera skolmiljön och kopplingen till negativ stress. För att ta reda på detta 
ställde jag frågor som: om eleverna kunde koncentrera sig i skolan. Här fick jag svaret att 
endast 2 % ofta hade svårt att koncentrera sig. En mycket låg siffra enligt mig. De elever som 
däremot hade svårt att koncentrera sig ibland var mycket högre, mer exakt 71 % och det var 
en skrämmande siffra med tanke på hur det borde vara i skolan. Jag som blivande lärare har 
förståelse för att eleverna inte kan koncentrera sig jämt, men att 71 % fyller i ibland, tål att 
påpekas och fundera över. Skolans klimat ska vara så att alla skall kunna koncentrera sig hela 
tiden, om det sedan är något privat för en enstaka elev, t.ex. att man ätit dåligt o.s.v. så är det 
klart att koncentrationen inte kan vara på topp, men det ska vara möjligt att kunna koncentrera 
sig i skolan. Varför kan eleverna då inte koncentrera sig? Eleverna är som sagt i skolan endast 
1000 av 8700 timmar alltså kan det hinna hända mycket under återstående timmar då eleven 
inte är i skolan som påverkar eleven och som självklart följer med till skolan och utmärker sig 
som koncentrationssvårigheter. Det kan även ha att göra med hur ljudnivå är i klassrummet?  
 
Där kan vi se att det slår väldigt jämt mellan dem som tycker att skolan är lugn och skön 37 % 
och de som tycker att det är högljutt och bullrigt 39 %. Ska det vara så i skolan, (elevernas 
arbetsplats) att det högljudda och bullriga klimatet ska dominera? Här borde det vara en 
mycket större skillnad där lugn och skön skulle ligga i överkant anser jag. Av de 24 % som 
inte valt att ringa in något alternativ, kan vi finna många kommentarer där eleverna syftar på 
att det är olika på dag och vilken lärare man har. En de elever har lagt till kommentarer som 
att det skriks i klassrummet och att de får ont i huvudet. Detta kan mycket väl vara en orsak 
till att elever blir stressade, och det är klart, med denna upplevda ljudnivå blir det inte är lätt 
att koncentrera sig. 
 

                                                           
78 Danielson, M. (2001/02) s.34. 
79Arfwedson, G & Arfwedson, G. (1999) s.141. 
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Läraren har ett stort ansvar över klassen men det spelar också en stor roll vilka elever läraren 
har i klassen om det är lätta att upprätta ett lugnt klassrumsklimat eller inte. Jag anser att det 
finns ett samband mellan ljudnivån i klassrummet och klassens storlek. Över till de frågor 
som syftar till arbetssituationen för eleverna d.v.s. skolarbetets betydelse.  
 

Skolarbete 

Här ställs en fråga som syftar till lektionernas tempo, där för lågt tempo kan leda till 
understimulering och för högt, till överstimulering. Som båda i sig kan orsaka negativ stress. 
Här kan vi se att det flesta elever (87 %) anser att det går lagom fort på lektionerna. Endast 
några få procent tycker att det går för snabbt eller för sakta. Av detta kan jag dra slutsatsen att 
om skolan påverkar till negativ stress så är det inte tempot på lektionerna som är ett av de 
stora problemen. 
 
På frågan om det jämförs mycket med varandra kan vi se att 11 % tycker att det jämförs 
mycket och att hela 42 % anser att det jämförs mellan en del elever hela tiden. Här kan vi 
alltså hitta en annan stressfaktor. Sammanlagt tycker alltså hälften av eleverna i åk 6 att det 
jämförs relativt mycket. Medan 11 % har valt att inte svara alls eller kommenterat, då de 
flesta kommentarerna blir att det faktiskt jämförs ibland. Jämförelse är här tänkt inom ramen 
för skolarbete men som en elev kommenterat, det jämförs även med märkeskläder och andra 
liknande saker. Enligt mig blir det en stressfaktor om man blir jämförd med någon och får 
domen att man inte håller måttet. Mer om detta längre fram då jag diskuterar 
utseendefixeringen.  
 
När det gäller kraven i skolan anser de allra flesta elever (73 %) att lärarna ställer lagom höga 
krav. Men även här finns en liten andel som anser att kraven är för höga (13 %) vilket är en 
ganska hög siffra ändå, då detta kan leda till överstimulering eller en känsla av att inte kunna, 
att inte räcka till, som bara känslan i sig kan räcka till att utveckla stress. Likaså de 10 % som 
fyllt i att de ställer för höga krav på sig själva ligger i riskzonen. Det är bra att de flesta anser 
att kraven är lagom, men för de som inte gör det krävs bättre individuella läroplaner och mer 
prat lärare – elev emellan. En bättre didaktisk miljö helt enkelt. Hur kan då detta gå till, jag 
anser att en god lärare kan finna andra lämpligare sätt på att kontrollera elevers kunnande. Där 
lärare och elev tillsammans ser på vad som behöver kunnas för att nå till målen och kommer 
fram till en lösning. För alla elever är t.ex. skriftliga läxförhör inte är det optimala. Idag 
försöker skolan individanpassa men jag menar på att skolan har en bit kvar där.  
 
Även hur elevernas fritid ser ut, gav ett mycket positivt resultat. Där endast 5 % ansåg sig inte 
ha tid med fritid för att skolan tar så mycket av tiden. Hela 65 % ansåg sig ha tid med att inte 
göra något speciellt, d.v.s. bara ta det lugnt. Medan 26 % hade så mycket aktiviteter på 
fritiden att det inte hade tid med något annat. Detta, d.v.s. vilka andra faktorer det finns 
utanför skolan (vad som påverkar eleven de andra 8700 timmarna på året) tror jag kan vara en 
annan stor orsak till stress, som skulle kunna behandlas i en undersökning likt denna. 
 
Frågan angående kunskapsmålen är intressant, 48 % anser att de är enkla och lätta att förstå 
medan 24 % av eleverna inte ens vet vilka målen är. Detta skiftade väldigt i klasserna, annars 
kunde man tänka att en skola gått igenom målen, men inte en annan, men så var alltså inte 
fallet. En del elever påpekar däremot att de vet om att målen finns, men att de inte gått 
igenom dem än. Enligt Ellenby skulle detta alltså vara ett stressmoment för eleverna, att inte 
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riktigt veta vilka mål som gäller och vilka krav som ställs på dem.80 En lärare kom fram till 
mig när jag var ut och genomförde enkätundersökningarna och talade om att de inte hade gått 
igenom målen än, för att om eleverna skulle få alla mål på en gång skulle detta kännas 
ouppnåeligt, hon menade på att de tog dem en i taget. Även detta är en strategi och förklarar 
varför så många elever inte alls visste vilka målen var.  Istället för att då tolka detta som en 
stressfaktor kan man även tänka att det är för att lätta upp för eleverna och inte göra dem 
stressade. 
 

Andras påverkan 

Något som till stor del påverkar om elever är stressade eller inte, är hur relationerna till 
kompisarna är. En person som är utsatt för kränkande behandling, d.v.s. mobbning, upplever 
sig oftare som stressa. 81  Detta säger alltså Lena Nyberg och det syntes även i min 
undersökning. De som tydligt hade skrivit ut att de var utsatta trots att de inte behövde, hade 
även fyllt i mycket som kunde kopplas till stress, och på sista frågan om det kände sig 
stressade hade dessa fyllt i Ja, ofta. Men hur såg det ut i kommunen, fanns det mycket 
mobbning? 18 % av eleverna ansåg att det fanns mobbning i deras klass och 23 % menade på 
att de hade funnits men nu var uppklarat. Av de som valt att kommentera istället eller både 
och, var det många som ansåg att det fanns retligheter, men visste inte om man kunde kalla 
det för mobbning. Detta tycker jag är en väldigt hög siffra på något som inte borde 
förekomma alls på en skola. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma och stävja, men det är 
tydligt att detta borde arbetas med mycket hårdare, då jag i studien ser att det förekommer i en 
relativt stor skala. Mobbning är som sagt en väldigt stor orsak till negativ stress och bör därför 
minimeras. 
 
Något som däremot förvånade mig var hur stor roll utseendet spelade så tidigt som i år sex. 
Där hela 32 % ansåg att det var viktigt att se bra ut i skolan. Detta kan vara ett stort 
stressmoment, speciellt om det blir som en elev kommenterat, att det är viktigt för att få 
kompisar. Andra kommenterade att det spelade stor roll men att de inte ville att de skulle göra 
det. Här tror jag media har en påverkande roll. Vi blir konstant matade med det senaste modet, 
vad som är rätt och fel samt hur man ska bete sig. Vi människor får förebilder som blivit 
retuscherade och som ingen någonsin kan leva upp till. Där har lärarna fått ett ”jättejobb” med 
att lära eleverna vikten av kritisk granskning och att tro på sig själva, att de duger som de är. 
Lärarna gör allt för att förhindra att denna stress över utseende ska florera i skolan, trots detta 
visar denna undersökning att medias tryck är hårdare. Jag kan inte låta bli att reagera när då 
media skriver att skolan knäcker svenska elever. Varifrån kommer egentligen stressen? En 
liten del kommer ifrån skolan då så många människor ska samsas under samma tak och utföra 
samma uppgifter men med olika förkunskaper. Där man som elev inte får välja vare sig 
klasskompisar, lärare eller vad man ska kunna. Men stressen kommer också från andra håll, 
det är inte bara skolan som ställer krav, eller ger ungdomarna uppgifter. Här menar jag då, 
föräldrar, fritidsorganisationer och ungdomarnas egen vänskapskrets. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
80 Ellenby, Y. (1999) s.59. 
81 Barnombudsmannen (2004)  s.29. 
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Kapitelsammanfattning 
Sammanfattningsvis anser jag att det blir ett ja på frågan om elever känner sig stressade i 
skolan. Arbetsmiljön i skolan har en stor betydelse och där visar undersökningen på att 
eleverna blir påverkade av stress. Under kategorin skolarbete verkar de som att de allra flesta 
eleverna är nöjda med sin skolsituation och trivs ganska bra. Det visar på att skolarbete är en 
mindre orsak till att stress uppstår. Reflekteras det även till andras påverkan, drar jag 
slutsatsen att även detta har viss påverkan till stress. Lägger vi ihop dessa anser jag mig få en 
bra överblick där jag anser mig se att det finns orsaker i skolan till att elever blir stressade. 
Detta gäller dock inte alla elever. 
 

5.3. Vanliga sätt att fly undan stressen 
Även denna kategori kan vara till hjälp för att undersöka om eleverna är stressade. På dessa 
frågor fick jag fram följande: Hur elevernas tv-vanor förhöll sig visade inte på stress, den 
statistiken ansåg jag ligga normal och tyder på att det inte finns många elever som flyr in i tv 
världen för att inte visa att de är stressade. Däremot blev jag bekymrad över de 25 % procent 
som ansåg att de inte har tid att se på tv på grund av att de hade så mycket annat att göra på 
fritiden. Här har vi ett tydligt exempel på att det är mer än bara skolan som påverkar att en 
individ känner sig stressad.  
 
Angående skolk ansåg jag det vara lika där. Endast 4 % menade på att det var mycket 
skolkande, vilket jag anser är en relativt ”normal” siffra även om vi kan tänka oss att den/eller 
de få personer som nu skolkar kan göra det för att de känner stress i skolan, men det kan 
också vara av många fler orsaker. Alltså kan jag inte utifrån detta dra slutsatsen att eleverna är 
stressade, här visar det snarare att det är som det ska vara anser jag. 
 

5.4. Elevernas uppfattning 
En av de mest intressanta frågorna för min undersökning, är hur eleverna själva uppfattar sin 
skolsituation. Känner de sig stressade? Här tycker 10 % av eleverna att skolan ofta är stressig, 
en hög siffra anser jag. 60 % anser att skolan är stressig ibland och endast 23 % tycker att 
skolan inte är stressig. Här måste jag tyvärr medge att media har rätt, till en viss del. Visst 
anser eleverna att skolan är stressig, men endast 10 % tycker att skolan är stressig ofta. Att en 
stor del av eleverna anser att skolan är stressig ibland tål självklart att reflekteras över. Men 
om jag jämför detta resultat med BO:s undersökning där 80 % ansåg att skolan var stressig 
som Aftonbladet grundat sin artikel på blir jag tvungen att ifrågasätta. I min undersökning är 
10 % väldigt stressade och 60 % stressade ibland, medan undersökningen från skolverket 
visar att ca 17 % av eleverna tycker att skolan är stressig. Har då BO tagit med i beräkning 
vilka andra faktorer som orsakar stress? Har även de frågat eleverna om inte resten av livet 
utanför skolan är en stor påverkande faktor? Kan det inte vara så livet innehåller många 
stressupplevelser som tar från energireserven, och när dessa simpla saker, som att göra en läxa 
hemma gör att reserven tar slut, gör att all skuld hamnar på skolan. Det kanske är skolans fel 
att reserven tar slut och det är lätt att då skylla allt på skolan eftersom skolan ständigt är 
kritiserad och eftersom det är en inrättning som alltid är under hård övervakning för att alltid 
kunna ge eleverna det bästa. Men egentligen är det allt det där innan reserven tar slut som 
måste tas tag i och åtgärdas. 
 
Vad eleverna anser när de själva svarat på frågan om de känner sig stressade, ger en mycket 
bra bild på denna kategori. Där vi kan dra slutsatsen att 10 % faktiskt ligger i riskzonen till att 
vara för stressade, den negativa stressen ligger hos dessa elever på konstant, medan många 

 40



 

fortfarande är stressade till och från. Med hänsyn till att detta bara är elevernas skolsituation, 
mycket hänger på hur det är under resten av dygnet också. Som exempel, lägg bara till en 
skilsmässa, ett dödsfall, en insjukning, ett nytt syskon, eller en flytt så kan en lite för stressig 
skolsituation vara en bidragande faktor till att barnet bryter ihop. Så ja, skolan är en 
bidragande faktor till att elever blir stressade, dock inte den största. 
 

5.5. De värsta stressfällorna 
Vilka är de värsta stressfällorna i skolan? Enligt min studie är det som stressar eleverna mest 
ljudnivån såväl i klassrummet som i skolan för övrigt. Detta i sin tur gör att många anser att 
det är svårt att koncentrera sig, eleverna säger sig få huvudvärk när det springs i klassrummet 
och ljudnivån höjs. Hur kommer det sig då att ljudnivån är så hög? Det kan vi bara gissa oss 
till. Det kan t.ex. bero på stora klasser. Detta tyckte inte eleverna då de såg sina klasser som 
lagom stora. Men samtidigt ansåg de att det behövdes mer personal som såg alla elever i 
skolan. Jag anser att det är det som behövs, då det blir lättare för alla elever att synas och ta 
plats. Skulle lugnare klassrumsklimat minska stressen? Enlig Woxberg förhåller det sig så.82 
Ansvaret ligger på lärarkåren att upprätthålla ett sådant klimat som håller den negativa 
stressen borta. Detta är ett svårt uppdrag då alla elever är olika individer och med olika 
stressnivåer.  
 
En annan hög stressfälla är enligt eleverna jämförelse, att alltid höra andra i klassrummet 
fråga hur många poäng man fick. Att jämföra skriftliga svar på prov. Att titta på vilka 
klädesmärken man har. Mycket här handlar om att vilja vara bäst, en tävlingsinstinkt som 
bidrar till höga krav hos individerna själva. Man ska vara duktig i skolan men inte vara en 
”pluggis”. Du ska ha fina kläder och bry dig om utseende, men ändå kunna vara dig själv. Du 
ska vara duktig på idrott, men ha tid att umgås med polarna och klara av skolan. Jag anser att 
kraven på eleverna inte är särskilt låga och värre verkar det bli ju högre upp i åldrarna du 
kommer.  
 
Detta för oss oförkortat in på utseende, även detta var en mycket hög stressfälla. Eleverna 
ansåg att det var viktigt att se bra ut, redan åk 6 är det smink och färgat hår som gäller för 
många. Pressen att se bra ut varje morgon, trots att man är trött och trots att man har en sådan 
där riktigt dålig dag ökar risken för negativ stress markant. Det fanns tydliga mönster i att 
man skulle se bra ut för att få vänner och en pojkvän/flickvän. Många elever går redan med de 
senaste trenderna, oftast på de skolor där det fanns fler klasser inom samma år och där åk 6 
var kopplat till högstadiebyggnaden var det extra viktigt.  
 
Ett sista stort stressmoment på skolorna är mobbning. Att vara utsatt eller att själv utsätta 
någon för kränkande behandling kan vara väldigt stressande. I och med att detta var utbrett i 
en så stor skala som det var på skolorna anser jag att det är en av de största och troligtvis det 
man mår som sämst av, eftersom det kan leda till så mycket annat, så som depression och 
ångest. Här är det varje skolas skyldighet att upprätthålla ett aktivt antimobbningsprogram, 
som innefattar både elever och lärare.  
 
 
 

                                                           
82 Woxberg, L. (2005)  s.26.  
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5.6. Hur kan skolan gå tillväga för att minska stressen? 
När jag nu diskuterat resultatutfallet, dvs. vilka som är de värsta stressfällorna på skolan är det 
på sin plats att närmare analysera elevernas svar på sista frågan, dvs. hur de anser att skolan 
ska/kan gå tillväga för att minska stressen. PÅ denna fråga var det många elever som inte 
svarat, men av de som gett förslag ansåg hela 35st. att få längre tid för läxor skulle lätta upp. 
De ville inte heller ha fullt så mycket läxor och prov och exempelvis en elev skrev att de hade 
någonting att ta hem varje dag. Då förstår jag att det blir mycket. De ville även ha möjlighet 
att göra läxorna i skolan, att det skulle finnas tid till att få arbeta med detta. 
 
Fler och längre raster var även det ett populärt förslag. De som kommenterat, tyckte det var 
kort om tid att byta om före och efter gymnastiken. De ville ha mer tid på sig att hämta 
böckerna i skåpen och slippa jäkta till nästa lektion.  
 
Eleverna ville ha fler lärare som hade tid för alla elever samt ett lugnare tempo i skolan, med 
mindre tjat och hets. Då syftar eleverna till att vissa lärare skyndar på dem i att göra klart 
vissa uppgifter, de hinner inte lägga ner den tid de skulle vilja på vissa arbetsuppgifter, när de 
hela tiden måste gå vidare med nästa uppgift. Några elever ville även ha tystare i skolan. Allt 
detta stämmer väldigt bra överens med de tidigare gjorda undersökningarna enligt BO83 och 
SOU84 där elever själva gett förslag på förbättringar. Det är av yttersta vikt att vi vuxna tar 
detta på allvar och ser till att ändringar blir gjorda. Detta är elevernas sätt att säga till, genom 
studier som dessa. Där de faktiskt försöker tala om och ge förslag. Då måste det också hända 
något enligt min åsikt, vad har det annars för mening, och hur ska våra elever känna sig om de 
är med och tycker och tänker men ändå ingen gör något?  
 
På frågan om ungdomarna upplever att stress är en naturlig del av livet tror jag att många 
själva känner att det är något som inte stämmer. Att klara av och leva under ständig stress tror 
jag inte att det är många människor som gör. Risken finns att ungdomarna tror att man ska 
klara av detta och därför ”går in i vägen” för att de har så höga krav på sig själva och inte tar 
någon till hjälp för att förstå att det inte är rimligt att leva som många människor gör idag. Det 
blir pinsamt att inte klara av skolan då man kan klassas som dum fast det egentligen är så 
mycket annat i individens liv att det är helt förståligt. Jag tror att många elever mycket väl har 
en stressreserv som klarar av skolans uppgifter och 1000 timmar per år. Men använder de 
övriga 8700 timmarna på året också stressreserven är det klart att skolan blir påfrestande och 
att det inte fungerar där, och speciellt gör detta att eleverna upplever att det är skolan som 
skapar stressen. Det är lättare att skylla på skolan än att se på sitt liv (familj, vänner och 
fritidsintressen) som ”boven i dramat”, det är och ska ju vara något roligt och bra. Därför är 
det viktigt att skolan och lärare är lyhörda lyssnar på eleverna så att de kan hjälpa till och 
anpassa skolgången. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Barnombudsmannen, (2004)  s.21. 
84 SOU (2006:77) s.119. 
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5.7. Vidare studier 
Något som skulle vara intressant att forska vidare med och gå in djupare på är att göra 
intervjuer, för att få fler konkreta exempel på i vilka situationer elever känner sig stressade, 
hur upplever de skolan? Det skulle också vara intressant att definiera vad som räknas som en 
bullrig miljö, här är det elevers uppfattningar som styr. Detta skulle kunna mätas och göras 
riktigt undersökningar om, hur ljudvolym är och hur det påverkar. Alla olika delar i denna 
studie, (mobbning, krav, didaktik o.s.v.) skulle kunna delas upp var för sig och få mer 
konkreta och djupare analyser kopplat till stress.  
 
Det skulle även vara intressant att se vilka fler faktorer det finns, förutom skolan och den 
didaktiska utgångspunkten. Stress uppkommer även på fritiden, i hemmet, i träningslokalen. 
Hur stor del av detta påverkar till negativ stress? Vad exakt är det som påverkar, vilket är det 
vanligaste som barn/unga blir uppstressade över. Är det de egna kraven att lyckas, eller är det 
samhällets krav? Är det i specifika situationer så som skilsmässor eller dödsfall? Vid 
emotionell utsatthet eller tidspress? Detta är något som skulle vara väldigt intressant att 
undersöka.  
 
Denna studie skulle också kunna utvecklas till att undersöka stress i koppling till genus, varför 
blir flickor mer stressade utav detta? o.s.v. Det skulle även vara intressant att jämföra 
kommuner, har det betydelse hur stor kommunen är och vart i Sverige den ligger. Är det 
skillnad på hur eleverna känner sig på landsbygden jämfört med dem som bor i staden. 
 

5.8. Slutsats – svaren på forskningsfrågorna 
Som svar på frågan om eleverna känner sig stressade i skolan, blir jag tvungen att svara ja. 
Men däremot är jag inte villig att hålla med media och göra problemet till något så stort. Detta 
svar och resonemang grundar sig enbart i den undersökta kommunen. Här finns alltså elever 
som är väldigt stressade, trots att det kanske rör sig om 10 % av eleverna i kommunen. Det är 
däremot fler som blir det ibland p.g.a. vissa situationer som uppstår o.s.v. Sedan har vi också 
en andel som inte upplever sig stressade alls. 
 
De största stressmomenten för  eleverna utgörs av den höga ljudnivån i skolan, sättet att 
jämföra sig med varandra, utseendefixeringen och mobbningen. Inte speciellt mycket enligt 
eleverna som rör det didaktiska området med andra ord. Det som enligt eleverna skulle lätta 
upp deras tillvaro markant är att ge dem längre tid för sina läxor, möjlighet till att arbeta med 
dem inom tiden för skolan och kanske minska mängden, samt att ge dem längre tid mellan 
lektioner, så att de slipper jäkta. De vill hinna släppa den ena lektionen innan de ska ge sig i 
kasst med nästa ämne. 
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Bilaga 1 

 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

 
Ringa in det som stämmer bäst med vad du tycker – välj ett alternativ, du kan också skriva en 

kommentar om du vill. 
 
 

Pojke                                                 Flicka 
 
 

1. Har du svårt att koncentrera dig i skolan?     

a) Ja, det är ofta svårt att koncentrera sig i skolan. 

b) Ibland är det svårt att koncentrera sig i skolan. 

c) Nej, det går jätte bra. 

 

Kommentar: 

 
 

 

2. Hur upplever du tempot på lektionerna?    

a) Det går lagom fort. 

b) Det går för snabbt. 

c) Det går för långsamt. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

3. Hur är din skolmiljö?    

a) Den är oftast lugn och skön. 

b) Den är  oftast högljud och bullrig. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

4. Hur känns storleken på klassen?    

a) Den är lagom stor. 

b) Den är för stor. 

c) Den är för liten. 

 

Kommentar: 
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5. Hur upplever du kunskapsmålen? (det som du ska kunna när du slutar i nionde klass)     

a) Jag tycker att de är enkla och tydliga. 

b) Jag tycker att de är svåra att förstå. 

c) Vilka kunskapsmål? Det vet jag inget om. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

6. Hur ser din fritid ut?    

a) Jag har flera fritidsaktiviteter som tar all tid. 

b) Jag  har aktiviteter, men det finns tid till att inte göra någonting. 

c) Jag har inte tid att ta det lugnt eller ägna mig åt aktiviteter beroende på att skolan tar 

mycket tid.  

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

7. Känner du att  kompisarna/ eller du själv, jämför sig med varandra t.ex. i fråga om att vara 

bäst på prov och liknande?    

a) Inte alls. 

b) Det jämförs mycket. 

c) Mellan några elever jämförs det  alltid. 

 

Kommentar: 

 

 

 
8. Känner du dig utvilad efter lovdagar? 

a) Ja, väldigt. 

b) Nej, inte alls. 

c) Ibland. 

 

Kommentar: 
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9. Har du ont i huvudet eller magen? 

a) Ja ofta, mer än en gång i veckan. 

b) Ibland, mindre än en gång i veckan. 

c) Nästan aldrig. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

10. Har du svårt att somna eller vakna? 

a) Jag upplever att jag har svårt att somna på kvällarna. 

b) Jag har väldigt svårt att stiga upp på morgonen. 

c) Jag har svårt att både somna och vakna. 

d) Jag har inget av dessa sömnproblem. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

11. Känner du dig spänd, har ont i nacken eller liknande? 

a) Ja ofta. 

b) Ibland. 

c) Nej, inte vad jag har tänkt på. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

12. Tillbringar du mycket tid framför tv:n 

a) Ja fler än fyra timmar per dag. 

b) Nej mindre än fyra timmar per dag. 

c) Det är olika, ibland tillbringar jag mer och ibland mindre tid framför tv:n. 

 

Kommentar: 
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13. Är det  någon som skolkar i din klass? 

a) Det är mycket skolkande. 

b) Endast lite skolkande. 

c) Inget skolkande  i min klass. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

14. Finns det mobbning i din klass?    

a) Nej, det finns ingen mobbning i min klass. 

b) Ja, det förekommer. 

c) Det har förekommit, men är nu uppklarat. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 
15. Hur viktigt är utseendet  när man befinner sig i skolan? 

a) Det är viktigt att se bra ut i skolan. 

b) Det  är mindre viktigt att se bra ut i skolan. 

c) Utseendet spelar ingen roll i skolan.  

 
 

Kommentar: 

 

 

 
16. Har du någonsin upplevt att livet känts deprimerande? 

a) Jag känner mig ofta deprimerad. 

b) Jag får små ”höst/vår depressioner” ibland. 

c) Jag har aldrig känt mig deprimerad. 

 

Kommentar: 
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17. Hur är kraven i skolan?    

a) Lärarna ställer för höga krav. 

b) Lärarna ställer lagom krav. 

c) Lärarna ställer för låga krav. 

d) Jag ställer för höga krav på mig själv. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 
18. Upplever du att  skolan är stressig?    

a) Nej inte alls 

b) Ibland 

c) Ja, ofta 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

19.  Vad tycker du att skolan kan/borde göra för att minska stressen för er elever? 

 

Svar:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av enkätsvaren 
 

         
    Svar (antal)   Svar (%) 
1. Har du svårt att koncentrera dig i skolan?      P F Alla  P F Alla

  a) Ja, det är ofta svårt att koncentrera sig i skolan.  1 4 5  1% 4% 2% 

  b) Ibland är det svårt att koncentrera sig i skolan.  77 74 151  70% 73% 71%

  c) Nej, det går jättebra.  32 24 56  29% 24% 26%

  Ej svarat  0 0 0  0% 0% 0% 

   

  

Kommentarer: Ibland 3 st (stökigt, mycket stress runt omkring). Det beror på om jag är trött 
eller inte. Om jag vill så går det bra. Ibland 2 st (pratigt och på matten). Litet klassrum. Om jag 
vill så går det bra. Killarna stör. Ibland 3 st (folk som stör eller är högljuda). Ibland 4 st (stökigt 
och pratigt). Ibland 1st (högljut).  

 
 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
2. Hur upplever du tempot på lektionerna?     P F Alla  P F Alla

  a)  Det går lagom fort.  95 90 185  86% 88% 87%

  b) Det går för snabbt.  3 5 8  3% 5% 4% 

  c) Det går för långsamt.  9 5 14  8% 5% 7% 

  Ej svarat  3 2 5  3% 2% 2% 

   

  

Kommentarer: Ibland för snabbt och ibland för långsamt. För långsamt, ibland lagom. Lagom, 
ibland för fort. lagom, ibland för fort. Lagom, ibland för långsamt. Lagom, ibland för långsamt. 
Lagom, ibland för snabbt 2 st. Beror på vilken lärare vi har. För långsamt ibland 2 st. Lagom, 
ibland för snabbt 2st. Lagom, ibland för fort. Beror på i vilket ämne.  

 

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
3. Hur är din skolmiljö?     P F Alla  P F Alla

  a) Den är oftast lugn och skön.  43 36 79  39% 35% 37%

  b) Den är  oftast högljud och bullrig.  45 37 82  41% 36% 39%

  Ej svarat  22 29 51  20% 28% 24%

   

  

Kommentarer: Olika för varje dag 9 st. Mitt emellan 5 st. Olika för varje dag 2 st. Olika för varje 
dag 4 st. 13% av B resten A. Olika för varje dag 3 st. Mitt emellan 6 st. Mitt emellan 3 st. Några 
låter högt. Olika. Pojkarna väsnas. Olika för varje dag 3 st. Olika för varje dag 4 st. Olika för 
varje dag 5 st (beror på lärare, pojkarna i klassen) Mitt emellan 3 st. Mitt emellan 3 st. Kan vara 
lite pratigt. Olika för varje dag 2 st. Högljut (får ont i huvudet, lider inte av att det är högljut). 
Mitt emellan 1 st. Några skriker på lektionerna.  
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    Svar (antal)   Svar (%) 
4. Hur känns storleken på klassen?     P F Alla  P F Alla

  a) Den är lagom stor.  97 95 192  88% 93% 91%

  b) Den är för stor.  9 3 12  8% 3% 6% 

  c) Den är för liten.  4 4 8  4% 4% 4% 

  Ej svarat  0 0 0  0% 0% 0% 

   

  

Kommentarer: Lagom, men lite för stor. Liten men det är skönt. Lagom klass, men förlitet 
klassrum. Lagom stor, för många killar. 6:an är liten men är vi med 5:orna blir vi lagom. Lagom, 
men fler tjejer.  

 
 
 

       

5. Hur upplever du kunskapsmålen?  Svar (antal)   Svar (%) 
  (det som du ska kunna när du slutar i nionde klass)  P F Alla  P F Alla
  a) Jag tycker att de är enkla och tydliga.  65 37 102  59% 36% 48%

  b) Jag tycker att de är svåra att förstå.  12 11 23  11% 11% 11%

  c) Vilka kunskapsmål? Det vet jag inget om.  19 32 51  17% 31% 24%

  Ej svarat  14 22 36  13% 22% 17%

   

  

Kommentarer: Mitt emellan 4 st. Ganska enkla. Mitt emellan 2 st. Mitt emellan 3st. Ej enkla, 
men tydliga. Inte så enkla. Beror på ämne. Lite svåra. Ganska lätta. Vet om att de finns men ej 
hur de är. Mitt emellan 1st. Tydliga men svåra. vet att de finns men ej sätt dem. Ej sett dem, 
men pratat om dem. Har ej läst dem än. Lagom svåra. Lite svårt men de är bra. De är si sådär. 
kanske vet vilka de är men är inte riktigt säker. Ej sett dem än, Lite svåra. Sådär. Det är klurigt 
men inte jobbigt. Mitt emellan 2 st. Engelska är svåra. Ej sätt dem än.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
6. Hur ser din fritid ut?     P F Alla  P F Alla

  a) Jag har flera fritidsaktiviteter som tar all tid.  37 19 56  34% 19% 26%

  

b) Jag  har aktiviteter, men det finns tid till att inte göra 
någonting. 

66 71 137  60% 70% 65%

  

c) Jag har inte tid att ta det lugnt eller ägna mig åt 
aktiviteter beroende på att skolan tar mycket tid. 

2 8 10  2% 8% 5% 

  Ej svarat  5 4 9  5% 4% 4% 

   

  
Kommentarer: Vi har 5 läxor i veckan, stressigt.  
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7. Känner du att  kompisarna/ eller du själv, jämför sig med 
varandra 

Svar (antal)   Svar (%) 

  t.ex. i fråga om att vara bäst på prov och liknande?  P F Alla  P F Alla

  a) Inte alls.  46 32 78  42% 31% 37%

  b) Det jämförs mycket.  11 12 23  10% 12% 11%

  c) Mellan några elever jämförs det  alltid.  44 44 88  40% 43% 42%

  Ej svarat  9 14 23  8% 14% 11%

   

  

Kommentarer: Ibland 3 st. Vet ej 2 st. Inte jag men andra. Litergan 2 st. Vet ej. Nja, några som 
frågar. Litegrann. Ibland. Ibland. Sällan. Frågar hur många rätt man har. Ibland 3 st. Ibland. De 
frågas hur det gick och vad man svarat. Ibland 2 st. Mycket med märkeskläder. Ibland. Ej med 
sina kompisar.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
8. Känner du dig utvilad efter lovdagar?  P F Alla  P F Alla

  a) Ja, väldigt.  38 38 76  35% 37% 36%

  b) Nej, inte alls.  14 8 22  13% 8% 10%

  c) Ibland.  54 50 104  49% 49% 49%

  Ej svarat  4 6 10  4% 6% 5% 

   

  

Kommentarer: Beror på vad man gjort. Beror på vad man gjort. Nej inte alls ‐ är en av dem som 
blir retad. Ja oftast. Sådär. Normalt utvilad. Ganska. Oftast alltid 3 st. Beror på vad man gjort. 
Det är för korta lov.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
9. Har du ont i huvudet eller magen?  P F Alla  P F Alla

  a) Ja ofta, mer än en gång i veckan.  11 16 27  10% 16% 13%

  b) Ibland, mindre än en gång i veckan.  22 27 49  20% 26% 23%

  c) Nästan aldrig.  71 51 122  65% 50% 58%

  Ej svarat  6 8 14  5% 8% 7% 

   

  

Kommentarer: Ibland 2 st (trött eller hög ljudnivå, när jag har det jobbigt). Ofta, men ej p.g.a. 
skolan. Ibland. Inte så ofta. Är olika. Har migrän. När vi var fler hade jag inte i huvudet hela 
tiden. Ibland 2 st (när jag är sjuk, hungrig, pratigt). Aldrig 2 st. Om det varit pratigt. Bara ont i 
huvudet. Förr, men ej nu. Inte p.g.a. skolan. Har ont för att det är högljutt o uppehållsrummet.  
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    Svar (antal)   Svar (%) 
10. Har du svårt att somna eller vakna?  P F Alla  P F Alla

  a) Jag upplever att jag har svårt att somna på kvällarna.  15 8 23  14% 8% 11%

  b) Jag har väldigt svårt att stiga upp på morgonen.  33 29 62  30% 28% 29%

  c) Jag har svårt att både somna och vakna.  8 15 23  7% 15% 11%

  d) Jag har inget av dessa sömnproblem.  52 41 93  47% 40% 44%

  Ej svarat  2 9 11  2% 9% 5% 

   

  

Kommentarer: Ibland svårt att gå upp 3 st. Svårt att somna, är ej trött på kvällarna. Äter inte 
frukost på skoldagar. Svårt att somna när det stormar ute. Ibland 2 st. Ledsen och rädd. Ibland 2 
st. Är kvällstrött och morgonpigg. Lite svårt att somna. Svårt att komma upp om man är trött. 
Svårt att sova, har äöverflödig energi.  

 

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
11. Känner du dig spänd, har ont i nacken eller liknande?  P F Alla  P F Alla

  a) Ja ofta.  6 6 12  5% 6% 6% 

  b) Ibland.  32 32 64  29% 31% 30%

  c) Nej, inte vad jag har tänkt på.  70 60 130  64% 59% 61%

  Ej svarat  2 4 6  2% 4% 3% 

   

  
Kommentarer: ja, vissa lärare gör att man blir stressad.  

 

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
12. Tillbringar du mycket tid framför tv:n?  P F Alla  P F Alla

  a) Ja fler än fyra timmar per dag.  5 4 9  5% 4% 4% 

  b) Nej mindre än fyra timmar per dag.  24 21 45  22% 21% 21%

  

c) Det är olika, ibland tillbringar jag mer och ibland mindre 
tid framför tv:n. 

76 70 146  69% 69% 69%

  Ej svarat  5 7 12  5% 7% 6% 

   

  

Kommentarer:  Är olika. Nästan aldrig 2 st. Har inte tid. Bara på helgerna, inte tid efter skolan. 
Nästan aldrig. Nästan aldrig. På kvällen. Nästan aldrig 2 st. Aldrig. Olika. Beror på om det är 
något jag följer. När jag är ensam kollar jag mer. Bara på kvällar. Bara på helger, morgonen. 
Beror på vad det är för program. Aldrig.  
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    Svar (antal)   Svar (%) 
13. Är det  någon som skolkar i din klass?  P F Alla  P F Alla

  a) Det är mycket skolkande.  5 3 8  5% 3% 4% 

  b) Endast lite skolkande.  28 25 53  25% 25% 25%

  c) Inget skolkande  i min klass.  72 58 130  65% 57% 61%

  Ej svarat  5 16 21  5% 16% 10%

   

  

Kommentarer: Vi är för små. Ibland, på en viss dag. Vet ej 3 st. 1 elev skolkar 4 st. vet ej. Vet ej 2 
st. En kille jämt. vet ej 2 st. Många kommer sent. Vet ej 3 st. Ibland. Ibland 2 st. Jag håller bara 
koll på mitt.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
14. Finns det mobbning i din klass?  P F Alla  P F Alla

  a) Nej, det finns ingen mobbning i min klass.  61 37 98  55% 36% 46%

  b) Ja, det förekommer.  22 17 39  20% 17% 18%

  c) Det har förekommit, men är nu uppklarat.  21 27 48  19% 26% 23%

  Ej svarat  6 21 27  5% 21% 13%

   

  

Kommentarer: Ibland. Lite mobbning. Ja men i trean. Det är en som blir retad, men inte mycket.  
Några är småtaskiga mot en. Inte i min klass men i 5:an. Vet ej. Lite halvmobbning. Mest 
retning och skämt. Jag blir retad. Om tjejerna bråkat, kan det bli mobbning en stund. Vet ej. 
Några blir retade ibland. Ibland kan det förekomma. Det retas och så. Jag blir mobbad. Vet ej 2 
st. Taskiga mot varann. Inte mobbning men retlighehet. Vet ej hur jag ska förklara ‐ inte direkt 
mobbning. Vet ej 7 st. Vet ej 2 st.  

 

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
15. Hur viktigt är utseendet  när man befinner sig i skolan?  P F Alla  P F Alla

  a) Det är viktigt att se bra ut i skolan.  32 35 67  29% 34% 32%

  b) Det är mindre viktigt att se bra ut i skolan.  25 20 45  23% 20% 21%

  c) Utseendet spelar ingen roll i skolan.  48 34 82  44% 33% 39%

  Ej svarat  5 13 18  5% 13% 8% 

   

  

Kommentarer: Man har sin egen stil. Egentligen spelar det ingen roll men man vill inte se ut hur 
som hälst. Vet ej. För vissa. För vissa, men upp till var och en. Folk bryr sig om hur andra ser ut. 
Man ska komma fräsh till skolan. Vet ej. det är viktigt, annars får man inga kompisar. Det spelar 
stor roll, men vill inte att det ska göra det. Mitt emellan A och B. Spelar ingen roll, men vill vara 
fin i skolan. Tror ej det. Vet ej och bryr mig inte. Bara om mitt, inte andras.  
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    Svar (antal)   Svar (%) 
16. Har du någonsin upplevt att livet känts deprimerande?  P F Alla  P F Alla

  a) Jag känner mig ofta deprimerad.  9 11 20  8% 11% 9% 

  b) Jag får små ”höst/vår depressioner” ibland.  27 29 56  25% 28% 26%

  c) Jag har aldrig känt mig deprimerad.  67 45 112  61% 44% 53%

  Ej svarat  7 17 24  6% 17% 11%

   

  

Kommentarer: Ibland. Vet ej. Någon gång men väldigt sällan. Ibland. Beror på. Känt mig 
deprimerad, men ej p.g.a. skolan. Ibland. Ibland 3 st. Ibland. Om man bråkat eller tjafsat 2 st. 
Ibland, sällan. Vet ej 2 st.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
17. Hur är kraven i skolan?  P F Alla  P F Alla

  a) Lärarna ställer för höga krav.  13 14 27  12% 14% 13%

  b) Lärarna ställer lagom krav.  84 71 155  76% 70% 73%

  c) Lärarna ställer för låga krav.  2 1 3  2% 1% 1% 

  d) Jag ställer för höga krav på mig själv.  8 14 22  7% 14% 10%

  Ej svarat  3 2 5  3% 2% 2% 

   

  

Kommentarer: Mitt emellan lagom och för lågt. jag blir besviken på mig själv när jag inte når 
mitt mål. Vet ej. Ibland höga krav 2st. Vissa lärare ställer för höga 2st. Ibland för höga. Höga, 
men bra för då kämpar man. Mitt emellan lagom och för höga. Oftast lagom men ibland för 
höga. Ibland höga ibland lagom 2 st.  

 
 
 

       

    Svar (antal)   Svar (%) 
18. Upplever du att  skolan är stressig?  P F Alla  P F Alla

  a) Nej, inte alls.  33 26 59  30% 25% 28%

  b) Ibland.  63 65 128  57% 64% 60%

  c) Ja, ofta.  12 9 21  11% 9% 10%

  Ej svarat  2 2 4  2% 2% 2% 

   

  

Kommentarer: Ej ofta. Ofta efter idrott. Korta raster. Mitt emellan ja och ibland. Ej ofta. Mellan 
lektionerna är det stressigt. Nästan aldrig.  
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