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Idag är stress ett stort problem som hotar människans hälsa. Allt fler skolbarn drabbas av 
stress och mår dåligt av det. Syftet med vårt examensarbete är att få en bättre förståelse och 
kunskap om barns stress. Därför har vi valt att göra en undersökning för att se hur eleverna 
upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö i skolan och vilka faktorer som orsakar stress hos 
dem. Vidare vill vi ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkar, samt 
skillnader mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever som har 
utländskt påbrå. 
 
I vår undersökning använder vi oss av metoden enkät, som består av 22 frågor och en 
följdfråga, med 118 elever i tre gymnasieskolor. Undersökningen visar att många ungdomar 
idag upplever arbetssituationen och arbetsmiljön i skolan som stressande. Faktorer som 
orsakar stress är många, men för höga krav från omgivningen, föräldrar och lärare samt 
konkurrens om betyg förekommer i stor skala. Det finns många stressignaler hos eleverna. 
Irritation och aggression, glömska, koncentrationssvårigheter, depression, trötthet, ont i 
kroppen, huvudet och magen samt sömnproblem är mest förekommande. De vanligaste 
symptomen hos flickor är irritation och aggression. 94 % av flickorna anser sig ibland eller 
ofta bli lätt irriterade och arga på sina kompisar eller på sina föräldrar. Medan det mest 
påfallande symtomet hos pojkar är glömska. 97 % av alla pojkar glömmer ibland eller ofta 
saker som de måste göra eller att ha med sig.  Glömska är det vanligaste symptomet hos 
svenska elever med eller utan utländsk bakgrund. Mer än 90 % av eleverna anser sig alltså 
ibland eller ofta glömma saker som de måste göra eller att ta med sig. 88 % av elever oavsett 
bakgrund känner irritation och aggression.  
 
I våra styrdokument kan vi urskilja tre huvudmål kunskap, omsorg och fostran. Om vi ska 
kunna utföra vårt uppdrag måste vår kunskap om studenternas upplevelser av sin arbetsmiljö i 
skolan öka. Vi hoppas att vår studie ska ge oss en så tydlig bild som möjligt just om hur våra 
studenter upplever sin vardag i synnerhet i skolmiljön.  
 
 
Det finns ett stort behov av kunskap och förståelse om barns stress i skolan. Det krävs också 
en större insats och mer resurser för att skapa en tryggare och lugnare miljö för ungdomarna i 
skolan. 
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Stress, ungdomar, pojkar, flickor, utländsk bakgrund. 
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1. INTRODUKTION 
 
 
1.1 Inledning 

Under våra praktikperioder i olika skolor har vi sett och funderat över olika stressignaler som 
barn visar i form av koncentrationssvårighet, trötthet, glömska och otrygghet. Många elever 
klagar på huvudvärk, muskelvärk och ont i magen. Speciellt har vi uppmärksammat de elever 
som går sista året på gymnasiet och är oroliga över att inte få tillräckligt höga betyg för att 
komma in på önskat program i högskolor eller universitet. Som lärare och förälder anser vi att 
det är väldigt viktigt att upptäcka och förstå barns stressignaler och stödja dem för att kunna 
hantera stress. Problemet har uppmärksammat i olika sammanhang i pressen och det gav oss 
blodad tand i dubbel bemärkelse, det vi såg på individnivå skulle vi jämföra med 
frågeställningar på samhällsnivå. 
 
800 tonåringar på åtta högstadie- och gymnasieskolor i Gävle och i Uppsala har svarat på 
frågor kring huvudvärk och andra smärtor, skriver Arbetarbladet (2002). Det visar sig att 
värkbesvär är mycket vanligt. Bland flickorna var huvudvärk vanligast. 42 % uppgav att de 
hade ont i huvudet minst en gång i veckan. Pojkarna hade mest problem med muskelvärk.  
32 % uppgav att de hade återkommande besvär. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna uppger 
att de har svårt för att vara i skolan hela dagen, att läsa läxor och att sova på natten. Resultatet 
är mycket oroande. Det här visar att det är ett stort problem, men det tas inte på allvar, säger 
psykologen Åsa Fichtel som hållit i studien. Problemet kan bli kroniskt i vuxen ålder och det 
kan leda till att man måste vara sjukskriven. Det är därför viktigt att man i ung ålder lär sig 
hantera och förebygga problem. Men det görs inte idag då skolhälsovården varken har tid eller 
resurser, konstaterar Åsa Fichtel. 
 
En Temo-undersökning som Lärarförbundet och TCO gjort visar att 90 % av lärare och 
dagispersonal tycker att barnen har blivit mer stressade och att orsaken till ökningen är 
föräldrarnas livssituation och stress (Aftonbladet, 2002). En annan Temo-undersökning 
beställd av lärarnas samverkansråd ger vid handen att gymnasieelever är mer stressade 2005 
än de var så sent som 2002. Resultatet visade att eleverna inte bara ansåg att de inte hade 
tillräcklig arbetsro utan också inte hade möjligheter att arbeta i sin egen takt. Detta i sin tur 
ansåg respondenterna vara menligt för studieresultaten. Även möjligheter till elevinflytande är 
begränsat enligt respondenterna såväl vad gäller den fysiska miljön som inverkan på 
undervisningen (Halldin, 2005). 
 
Varje vår blir många elever sjukskrivna på grund av stressen skriver Borås Tidning (2002). 
Rektorer på Borås högstadieskolor menar att betygsystemet och läroplanen är de främsta 
orsakerna till att många mår dåligt. Läroplanen och betygsystemet ställer stora krav på 
eleverna, säger Lisbeth Almer- Larsson, rektor på Sandaredskolan. Skolverket ställer tydliga 
krav i läroplanen. För att ungdomarna ska komma in på gymnasiet krävs betyget G i alla 
kärnämnen. Detta krav kanske inte är rimligt, säger Lundborg, rektor på Fristadsskolan. Mest 
stressande är de elever som strävar efter högre betyg än godkänt och ofta är det både föräldrar 
och eleverna som har krav på goda betyg. Det är viktigt att ha en levande diskussion på skolan 
om elevernas arbetssituation och hur de mår, säger Elisabet Hedblom, rektor på Bodaskola. 
Läroplanen är omfattande och det gäller för lärarna att ha modet att sovra och koncentrera sig 
på det väsentligaste, anser Hedblom (Borås Tidning, 2002).  
 
 

 4  



                                                                                                                                                                             

 
1.2 Litteratur 

Idag är stressen ett stort problem som hotar människans hälsa. Allt fler skolbarn drabbas av 
stress och mår dåligt av det. Begreppet myntades redan 1946 av Hans Selye som var läkare 
och forskade inom området. Stress är ju det engelska ordet för tryck eller spänning och har 
därför inom psykologin och medicinen använts för att beskriva anpassningsreaktioner som 
följd av psykisk eller fysisk spänning eller tryck på kroppens organsystem. Stress kan således 
sägas vara en reaktion på att vi utsatts för extra hårda krav eller påfrestningar antingen 
fysiska, intellektuella eller emotionella (Ellenby, 1999). 
 
 
1.2.1 Positiv och negativ stress 

 
All stress är inte skadlig för oss, en reaktion på högt tempo och höga krav är stress. Stress 
uppstår när kraven från omgivningen upplevs som ett hot mot vår förmåga att leva upp till 
kraven. Stressreaktionen kan ibland användas på ett positivt sätt. Om stressmomentet inte är 
för långvarigt utan mer måttligt kan det leda till att våra sinnen skärps och därmed kan vi 
prestera bättre. Positiv stress uppkommer när skillnaden mellan din egen förmåga och 
omgivningens samt dina egna krav är lagom. Denna stress gör oss kreativa och konstruktiva. 
Men när skillnaden mellan din egen förmåga och omgivningens samt dina egna krav blir för 
stor, drabbas vi av negativ stress. Denna sort av stress gör oss hämmade i vår 
handlingsförmåga. Om vi hamnar i en sådan situation där vi inte kan påverka eller om 
stressen blir långvarig eller permanent blir stressen negativ och om vi inte får någon möjlighet 
att återhämta oss kan det leda till fysisk och psykisk utmattning och i förlängningen därav till 
sjukdom som t.ex. depression (Ellenby, 1999). 
 
Stress kan visa sig på många olika sätt anser Lockne (1996). Känslomässigt så att vi t.ex. blir 
oroliga och får ångest, känner oss otillräckliga och mindre värda eller så att vi känner oss 
uppgivna och nedstämda. Stress visar sig också i kroppsliga reaktioner. När vi är stressade 
slår hjärtat snabbare, andningen blir hastigare, musklerna spänns. Om musklerna spänns för 
mycket och blir ihållande kan vi få ont, t.ex. i rygg och axlar. 
 
Kroppen förbereder sig helt omedvetet för en kamp och -flyktsituation vid stress. Det sker en 
stressreaktion, via det autonoma nervsystemet. Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och 
kortisol från binjuren kommer ut i blodet och påverkar kroppen. Socker och fett frigörs till 
blodet för att ge energi till alla celler. Hjärtat slår snabbare, blodtrycket ökar och 
blodcirkulationen till musklerna och andningsfrekvensen ökar. Vidare minskar tårvätska och 
salivutsöndring. Kroppen får en energikick för att klara av den fysiska ansträngningen 
(Friskare liv, 2007-06-05). 
 
Att en viss nivå av stress är av godo, menar Assadi & Skansén (2000), som säger att i 
situationer där vi har intressanta och lagom utmanande uppgifter att lösa känner vi detta. Vi 
människor får lättare att lösa våra uppgifter eftersom vi kan koncentrera oss bättre. En 
förutsättning är emellertid att uppgiften inte är för svår eller att vi på annat sätt pressas över 
vår förmåga t.ex. av tiden. Samma uppfattning företräds av Porsman (2000) som menar att en 
lagom nivå av stress kan hjälpa oss att utföra bra insatser som stärker självkänslan. Men han 
varnar också för att om pressen blir för stor kan den positiva stressen förvandlas till negativ 
stress. Han pekar på att det är viktigt med vila och avslappning mellan anspänningarna. 
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1.2.2 Vad händer i kroppen vid stress 

Barnombudsmannen (2003) påvisar att det blir allt vanligare att ungdomar uppvisar symptom 
på stress. Exempel på sådana symptom kan vara ont i magen eller värk i axlar och huvud. 
Barnombudsmannen säger också att forskare har påvisat att symptom på hjärt och 
kärlsjukdomar, som tidigare endast återfanns hos vuxna, nu och så kan påvisas i lägre åldrar. 
Barnombudsmannen menar att detta kan sättas i samband med den ökande stress som unga 
människor utsätts för. Porsman (2000) menar också, liksom Barnombudsmannen (2003), att 
negativ stress uppstår när vi har för mycket att göra i förhållande till vår disponibla tid. Assadi 
& Skansén (2000) har samma uppfattning och säger också att negativ stress leder till känslor 
av otillräcklighet och att ingen bryr sig om det vi gör. Om den här stressen blir för långvarig, 
säger författarna, kan den leda till sjukdom i form av depressioner, ångest eller hjärtinfarkt. 
Bland det första som påverkas är hjärnan, säger författarna, vi får svårt att lära oss nya saker 
och drabbas lättare av minnesförluster. Detta skapar lätt irritation som leder till att vi fattar 
felaktiga beslut, vilket förvärrar känslan av stress dvs. det skapas en negativ spiral som kan 
vara svår att ta sig ur. 
 

Stress är en strävan mot balans på såväl det fysiska som psykiska området säger Dotevall 
(2001).  Han säger att människan i alla tider har frågat sig vad liv är men ingen har kunnat ge 
ett klart svar på detta. Men vad man däremot kan säga med säkerhet är att förändring är 
nödvändigt för allt liv. Han fortsätter med att säga att förändring kräver anpassning vilket i sin 
tur betyder att kunna inordna sig eller ge efter. Författaren menar att eftersom stress är ett svar 
från kroppen på varje krav den utsätts för utgör den en del i den förändring som är nödvändig 
för att livet skall uppehållas. Stressen är därmed en del av livet och en nödvändighet som blir 
skadlig först om vi inte kan anpassa oss till den. Vidare säger författaren att de faktorer som 
påverkar oss och därmed orsakar stress är så kallade stressorer som kan vara små vardagliga 
intryck eller stora händelser. Det kan också vara påverkan från vårt inre liv genom tankar eller 
känslor från inre organ. Författaren menar att när vi uttrycker t.ex. ilska, glädje eller ledsenhet 
så är det de psykiska svaren på en stressor som ger sitt uttryck parallellt med det fysiska svaret 
som kan vara allt från rodnande kinder till kramp i magen. De är alla ett led i en fysisk 
beredskap för flykt eller försvar som finns nedärvt sen den tid för längesedan när detta var 
livsavgörande. Perski (2002) förklarar att i hjärnan finns två områden belägna i mellanhjärnan 
som reglerar hur vi reagerar på stress, de kallas amygdala och hippocampus. Amygdala 
bedömer, med hjälp av hippocampus, hur farlig en situation är. Amygdala bedömer 
farlighetsgraden utifrån ett nedärvt register och ger signaler till binjurarna om att producera 
stresshormonet cortisol, utifrån hur farlig situationen är. När halten är tillräckligt hög slutar 
produktionen och därmed kan balans i systemet återfås. Men om stressen blir långvarig 
kommer halten av cortisol konstant vara för hög. Detta skadar de nervcellsutskott som är 
nödvändiga för att signaler ska gå igenom hippocampus, som inte bara hjälper amygdala utan 
också sköter närminnet. Att närminnet inte fungerar som det skall blir en ytterligare stressor 
som kan dra in i en negativ stress spiral.  Dotevall (2001) menar att den information som 
väller över oss är en stressor. Inte bara massmedia utan också relativt nyare tekniska 
landvinningar som internet och mobiltelefoni lägger sten på bördan. I skolan och i hemmet 
har vi datorer och är ständigt uppkopplade till nätet. När vi t.ex. söker information får vi 
osorterade svar av väldigt stor volym och det är lätt att gå vilse i vad som är fakta eller inte. 
Författaren menar att om vi lever under negativ stress kan denna extra börda lätt resultera i 
trötthet och vilsenhet. Dotevall säger att allvarliga sjukdomar som anorexi, bulimi, 
depressioner och psykosomatiska sjukdomar har ökat under 1990 talet. En undersökning från 
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1997 ger besked om att över 30 % av 11-åriga flickor har magbesvär och nervösa besvär. 
Resultatet för pojkar var nästan lika högt.  
 
Att gå in i puberteten innebär stora förändringar både för kroppen och för själen, vilket 
innebär att den unga människan känner sig vilsen i en annars välkänd omgivning (Ellneby, 
1999). Författaren säger också att funderingar på den egna sexualiteten liksom känslor av 
opersonlighet och ensamhet hör till utvecklingen i puberteten, liksom osäkerheten som 
grundar sig i att inte lita på att man duger som man är. Ett stort antal tonåringar lider av 
ätstörningar, antagligen som en följd av utseendefixering. På gymnasiet och i högstadiet har 
en elev många olika lärare, ofta mer än tio. Kraven ökar hela tiden ju högre eleven kommer 
upp i skolsystemet både med avseende på betyg och på konkurrens mellan eleverna. Stressen 
som skapas kan visa sig på olika sätt exempel är inlärningssvårigheter, huvudvärk och 
magont, aggressivt beteende, sömnproblem och missbruk av olika slag. 
 

1.2.3 Styrdokument 

Styrdokumenten som skolan har att arbeta efter säger att skolans uppdrag är att stimulera 
individen att inhämta kunskaper och att utveckla eleverna till ansvarskännande medborgare, 
detta skall ske i samarbete med hemmet (Lpf 94). Vidare sägs att omsorg om individen i en 
atmosfär av omtanke och generositet skall råda i skolan. Eleverna skall i skolan få lära känna 
sin unika egenart så de kan medverka i samhällslivet. Skolan skall sträva efter att ge eleverna 
en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Elevens självkänsla och personliga 
trygghet skall förvaltas av skolan på ett sådant sätt att varje elev kan utvecklas och känna 
växandets glädje och att få känna den tillfredsställelse som ryms i att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. 
  
1.2.4 Föräldrar och förväntningar 

Vidare skriver Ellneby (1999) i sin bok om hur föräldrars orealistiska förväntningar kan vara 
en stressfaktor som barn utsätts för. Många föräldrar har en önskan att barnet ska få göra det 
som de själva inte hade möjlighet till när de var unga, som att få syssla med flera 
fritidsaktiviteter. Barn skall inte ha mer frihet än de klarar av, anser Ellneby och inte heller 
skall kraven på deras prestationer överskrida deras prestationsförmåga. Att sedan samhället 
ser ut som det gör med ett stort utbud får inte göra att vi glömmer att barn har en begränsad 
förmåga vad gäller prestation och ansvar. 
 
1.2.5 Ungdomar och fritidsaktiviteter 

Ungdomar vill ofta hinna med både skolan och fritidsaktiviteter och när dessa inte går ihop 
sig tidsmässigt förlorar de kontrollen över situationen. Detta orsakar stress hos både vuxna 
och barn.  Författaren räknar upp många för vår tid typiska exempel: informationsflöden i och 
med den ständigt förfinade tekniken förser våra barn och ungdomar med ofantliga ängder 
intryck. Det är en heltidssysselsättning att sortera allt vi får veta och dessutom behärska 
konsten att begränsa och sätta stopp för nyinformation. Ellneby förklarar vidare att problemet 
orsakas inte enbart av teknikens framfart, problemet förstärks hos många familjer där 
föräldrarna hetsar till överaktivitet. Föräldrar som vill sina barn väl och ser till att de deltar i 
många fritidsaktiviteter. Det paradoxala ligger i att även föräldrarna blir uppjagade och denna 
onda cirkel föder nya stressmoment (Ellneby, 1999).  
 
Det intressanta med Ellnebys analys är att hon visar på helhetsbilden av de stress-syndrom 
som drabbar våra barn och ungdomar. Hon nämner faran med de begränsade 
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samhällsresurserna när vi väl upptäcker och uppmärksammar de drabbade och hon varnar för 
de uteblivna stödåtgärderna. På ett tydligt och konkret sätt förklarar hon de konsekvenser vi 
har att vänta om vi inte backar och erbjuder våra stressdrabbade barn och ungdomar kravlösa 
aktiviteter. Hon påstår att detta är det enda botemedlet, att skapa en balans i barnens tillvaro. 
Enligt Ellneby glömmer vuxenvärlden ofta att växandet i sig är ett stressmoment, vi måste 
anpassa aktivitetsmängden till barnets utvecklingsnivå! 
 
1.2.6 Sjukdomar och stressymptom 

Forskning har påvisat samband mellan många typer av sjukdomar och stressymptom. Dock 
måste det poängteras att sjukdomar som har samband med stress bara uppstår om stressen 
pågått under lång tid och varit oavbruten och kraftig (Schéele, 1995). Författaren tar upp 
muskulära, inre fysiska och känslomässiga och sociala reaktioner som några av de mycket 
typiska reaktionerna på stress vilken kan förstöra vårt sociala liv. Är vi stressade så påverkar 
detta även våra relationer till andra. Vi blir lättare upprörda och klarar inte de krav som 
vänner, familj, arbete och omgivningen ställer. 
 
Schéele är noggrann med att koppla våra psykosomatiska sjukdomar till de gällande villkoren 
i arbetslivet. Med hennes bakgrund som chef vid arbetarskyddsstyrelsen kan vi anta att hennes 
iakttagelser bygger på en gedigen erfarenhet. Hon påstår klart och tydligt att vi inte följer våra 
lagar som skyddar vårt välmående. Hon garderar sig dock med att nämna att lagar kan tolkas 
på olika sätt. Enligt Schéele hör stress ihop med kriser, hon förklarar att om vi hanterar 
stressen rätt kan denna krissituation stärka oss när den väl är över. 
 
Schéeles diskussion om A respektive B-människor är tänkvärd. Hon menar på att vi är olika 
och klarar kriser på skilda sätt. Hos en del kan en liten kris orsaka hjärtinfarkt, andra tål hur 
mycket stress som helst utan att påverkas nämnvärt. 
 
Schéele vill att varje individ ska lära sig bygga upp ett självförsvar gentemot alla 
stressmoment som dagligen omger oss. Hon föreslår många intressanta upplägg för att värna 
om vårt välmående, äta rätt, koppla av, motionera, skapa goda relationer, skratta! 
 
Det är ofta samma egenskaper som stressar vuxna och barn påstår Währborg (2002). 
Känslomässiga separationer skapar ofta stress. Att byta lärare och klasskamrater är 
påfrestande, att föräldrar skiljer sig innebär också en separation och ändrade livsvillkor. Att 
inte trivas i skolan kan göra ungdomar stressade och detta kan så småningom leda till psykiskt 
och socialt lidande. Blir eleven mobbad i skolan kan detta yttra sig i rädsla och oro. Varje nytt 
prov blir en ny bekräftelse på otillräcklighet om eleven inte klarar proven bra. Att inte kunna 
leva upp till krav som vissa föräldrar och lärare ställer kan leda till en kronisk stress. 
Författaren nämner också att om någon förälder är arbetslös kan det vara en annan faktor som 
leder till stress hos ungdomar. Då kan man som förälder ha svårt att orka med att hjälpa sitt 
barn. En sådan otrygg social situation kan leda till rädsla, ängslan och upprördhet hos barn 
och ungdomar. 
 
I en studie undersökte Währborg barn från 6-årsåldern och upp till tonåren, bland annat 
genom att mäta frisättning av stressämnen i deras kroppar (Lockne, 1996). En av 
anledningarna till denna studie är internationella rapporter som påstår att åderförkalkningen 
och diabetes ökar i hela världen, och att man hittar åderförkalkning hos mycket unga 
människor. I en studie som gjordes bland 13 åringar i USA visade det sig att över 50 % hade 
åderförkalkade kärl. I studien som gjordes av Währborg visade 20 % tecken på stress. Flickor 
i studien är ofta rädda att hamna utanför men de är också rädda för våld av olika slag samt 
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integritetskränkande behandling. Symtom är ofta ont i huvudet och magen, men ofta vänder 
de stressreaktionerna inåt. Pojkarna är däremot mer utåtagerande i sin reaktion på stressen 
som ofta ger sig uttryck i prestationsångest och aggression. De stimuli som barn utsätts för 
idag är väldigt stor, fortsätter Währborg, och kraven på de yngre har ökat markant i hela 
samhället (Lockne, 1996). Ny teknik, som TV, video, dataspel och internet, ger ungdomar 
mer intryck och information än de hinner bearbeta och förstå vilket kan leda till stress, skriver 
Ellneby (1999). 
 
Det första tecknet på ”hjärnstress”, är att man inte riktigt ”har kontroll över läget”, säger Rolf 
Ekman, (Lockne, 1996). Man blir okoncentrerad och får svårt att minnas saker. Utbrändhet 
kan sägas vara slutsituationen, där man hamnar när hjärnan länge varit utsatt för stress.  
 
 
1.2.7 De vanligaste stressignalerna: 

 
• Ständig trötthet och en känsla av att aldrig vara utvilad  
• Sömnrubbningar 
• Nedstämdhet, känslor av vanmakt och depression 
• Aggressivitet, kort stubin, gnällighet och intolerans 
• Värk i kroppen t.ex. muskler, leder och huvud 
• Nedsatt immunförsvar, många infektioner, oförklarliga sjukdomstillstånd 
• Koncentrationssvårigheter och minnesluckor 
 
Många faktorer i hemmiljö gör att ungdomar känner sig stressade. De surfar på nätet, chattar 
eller tittar på TV sent på kvällarna och kanske inte somnar förrän klockan tre på natten och 
hinner då inte sova ordenligt. Ungdomarnas sömnvanor är inte regelbundna helt enkelt enligt 
Aronsson et al. (2004). En ostrukturerad hemmiljö leder till stress hos ungdomar. Att sitta 
framför en dataskärm flera timmar varje dag utan avbrott förstör regelbundna och sunda 
levnadsvanor. De unga försöker kompensera sömnbristen genom att sova mer på helgerna 
men då är skadan redan skedd. Sömnbristen, särskilt gällande djupsömnsperioden som är den 
nyttigaste rent fysiskt, leder ofta till hyperaktivitet anser Aronsson et al.  
 
Författarna påpekar vidare att människor bör sova minst sju timmar per natt och att sova ut på 
helgen är mycket viktigt om man har fått för lite sömn tidigare i veckan. Detta är viktigt både 
för kroppen och för att minska tröttheten. Forskaren Ekstedt (2005) skriver också att det är 
viktigt att sova ordentligt och regelbundet. Hon menar precis som Bader (2005) och Aronsson 
et al. (2004) att sömnbrist kan kopplas till att regelbundenheten saknas i vårt samhälle. 
Ekstedt visar i sin forskning att människor som ligger i riskzonen för utbrändhet har kraftig 
sömnbrist och att de saknar förmåga att återhämta sig under helgen. Stressen är inte farlig i sig 
utan det är återhämtningen som brister. Det handlar om balans. 
 
Att sömnen har en stor roll menar Rydqvist & Winroth (1993) som säger att om vi under lång 
tid har ett underskott i sömn kan detta påverka oss negativ både fysiskt och psykiskt. 
Funktioner som påverkas är koncentrationsförmågan, minnet, inlärningsförmågan, och nedsatt 
immunförsvar. En orsak till sömnbristen kan vara att vi har för mycket att tänka på dvs. 
känner oss stressade. 
 
För invandraren innebär flyttning från ett land till ett annat, oavsett om det sker frivilligt eller 
av tvång, ett flertal stressframkallande förändringar vilka kan leda till akut stress, säger 
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Nergården (1990). Det är inte bara en omställning i form av klimat eller miljö, menar 
Nergården, utan också en omställning av ekonomiska resurser och social samvaro eller andra 
yttre förändringar. Det är också inre förändringar som t.ex. hemlängtan, ensamhet, 
misstänksamhet, rotlöshet osv. Detta tillstånd innebär för många ett liv under kraftig och 
långvarig stress. Stressens långvariga skadeverkningar leder till smärta vilket gör att individen 
blir nedstämd och depression uppstår. Om man inte kan bryta denna onda cirkel övergår detta 
stadium av depression till psykiska symtom. 
 
 
 Följande symtom kan förekomma: 
 
• Oro 
• Irritabilitet 
• Ökad muskulär spänning 
• Trötthet 
• Stresskänslighet 
• Koncentrationssvårighet 
• Sömnsvårighet samt mardrömmar 
• Ökad känslighet för sinnesintryck liksom ljud- och ljuskänslighet 
• Ökat symtom på många stressrelaterade sjukdomar 
 
Vidare säger Nergården att bland invandrarungdomar och invandrarbarn är psykiska besvär 
vanligare än bland svenskar i motsvarande ålder. 
 
Invandrarbarn lever i kontakt med två sociokulturella verkligheter vars koder och värderingar 
är svåra att förena, Brendler-Lindqvist (1987). Barnen utsätts för situationer där de inte kan 
hävda sig på grund av språksvårigheter och kulturskillnader. I skolan kan barnen vara 
ointresserade, sitta tysta vid sin bänk, aldrig öppna sin bok, inte ta kontakt med kamraterna 
eller de kan vara fullständigt okoncentrerade, aldrig sitta i sin bänk, ifrågasätta allt som 
lärarna och kamraterna säger. Mellan dessa attityder finns alla möjliga kombinationer, men 
alla står som ett försvar mot den smärta som barnet upplever då det är svårt i det nya 
samhället, skriver Brendler-Lindqvist. 
 
Det är alla vi vuxna som har ansvar för hur dagens ungdomar har det, oavsett vilken bakgrund 
ungdomarna eller vi har, det krävs att vi visar både vilja och förmåga att samarbeta, anser 
Heyman (1990). Här, som i så många andra sammanhang, är det den tvåspråkiga personalen 
vi måste lita till (kulturbryggor) som våra viktigaste medarbetare för att få ett bättre barn och 
ungdomsklimat i Sverige. Heyman säger vidare att invandrarbarn i det svenska samhället 
måste få en trygg tillsyn och deras föräldrar måste ges möjlighet att uppfatta att det kan 
betyda något positivt att samhället erbjuder sådan. Skolbarnens värld, med allt vad det 
innebär: nya kunskaper, regler och värderingar måste också så långt som möjligt göras 
tillgänglig för föräldrarna, i varje fall i form av dialog och information. Då kan barn fungera 
harmoniskt och vara en enorm tillgång för vilket samhälle som de väljer i framtiden. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att få en bättre förståelse och kunskap om barns stress. 
Därför har vi valt att göra en undersökning för att se hur eleverna i gymnasiet upplever sin 
arbetssituation och sin arbetsmiljö i skolan samt vilka faktorer som orsakar stress hos dem. 
Vidare vill vi ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkar, samt skillnader 
mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever som har utländskt påbrå. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för vårt examensarbete: 
 
1. Upplever eleverna sin arbetssituation och arbetsmiljö stressig? 
 
2. Vilka faktorer orsakar stress hos ungdomar?  
 
3. Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller stress och stressignaler? Och i 

så fall vilka? 
 
4. Finns det skillnader mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever 

som har utländskt påbrå när det gäller stress och stressignaler? Och i så fall vilka är 
skillnaderna? 
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2. METOD 
 
2.1 Val av metod 

Positivismen har ett naturvetenskapligt förhållningssätt till de företeelser som undersöks. 
Detta förhållningssätt grundar sig på förnuftet. Med det menas att människan förlitar sig och 
kan endast förlita sig på sina sinnen och vad hon kan räkna ut logiskt (Stensmo, 2002). Den 
som först satte positivismen i system var den franske filosofen Auguste Comte (1798-1857) 
som också myntade uttrycket, men läran bygger på naturvetenskapliga framsteg under 1600 
talet och på förnuftstron från 1700 talet (Thurén, 1991). 
 
Positivismen bygger vetenskapen på en grund av säkra fakta och tror på absolut kunskap med 
vilket menas att sådan kunskap som inhämtas via hörsägen eller spekulation inte är relevant. 
Sådana kunskaper anses värdelösa och dem skall man bortse ifrån. Man får då kvar en kärna 
av verklig kunskap där det föreligger bevis för att den är sann och därmed stabil nog att bygga 
vetenskapen på (Thurén, 1991). Detta gav att alla variabler i en teori måste undersökas och 
endast de verkligt valida kunde accepteras som fakta. Comte menade att naturen liksom 
samhället styrdes av lagar. Forskningen skulle ta reda på sambanden och han benämnde 
vetenskapen sociologi (Stensmo, 2002). 
 
Positivismen kritiseras för att vara tråkig och fantasilös vilket är en felaktig bild av denna 
vetenskapsinriktning. All forskning kräver, säger (Thurén, 1991) både ”fantasi och 
kreativitet” (s.29). Man skall inte blanda ihop den skapande process där fantasin får spela och 
komma med uppslag med den analytiska delen av forskningen. Båda dessa är en förutsättning 
för att forskningen skall driva framåt. 
 
Hermeneutiken eller humanismen är en tolkningsmetod som sätter in det man studerar i ett 
samanhang. Hermeneutiken försöker inte förklara orsaker utan ändamålen eller avsikten med 
vad som sagts eller skrivits. Själva ordet hermeneutik betyder tolkningslära och kan då inte 
göra anspråk på att vara objektiv och det är den inte heller. Forskningen handlar om 
människan och hennes språk, och hur man tolkar intryck och situationer utifrån egna 
erfarenheter eller känslor. Därmed vilar forskningen på värderingar och kan inte sägas vara 
neutral. Häri ligger också kritiken mot hermeneutiken. Hur vet man att forskaren tolkar rätt? 
Det kan man inte, en annan person skulle kanske uppfatta saken på ett helt annat sätt. 
Tolkningar kan användas till att komma på hypoteser. Men sedan måste hypoteserna testas på 
positivistisk väg (Thurén, 1991). 
 
De bakomliggande perspektiv som skapar vår bild av verkligheten är unik för varje människa. 
De har sin grund i de erfarenheter vi tillskansat oss av vår historia. Erfarenheterna ger oss vår 
verklighet och utifrån den, våra tidigare gjorda erfarenheter och våra förutsättningar, förstår vi 
vår omvärld (Starrin & Svensson, 1994). Därför är det viktigt att forskaren, eller som i det här 
fallet forskarna, redovisar kunskaper och annan förförståelse av problemområdet.  
 
Anledningen är att läsaren skall ha förståelse för de tolkningar som görs och 
utgångspunkterna för arbetet. Vår kunskap om problemområdet är ringa, vi har förvisso 
arbetat med ungdomar som varit utsatta för stor stress. Denna erfarenhet har vi fått genom att 
vi båda under studietiden arbetat på ett LVU (Lagen om vård av unga) hem där pojkar under 
18 år tvångsvårdas. En av oss arbetar också på BUP (Barn- och ungdoms psykiatrisk 
mottagning)  som skötare, även här kommer man i mycket nära kontakt med barn och 
ungdomar som ofta är utsatta för stor stress. Men en rent teoretisk bildning på området har vi 
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inte. Vi har därför tagit en kvantitativ position, som i detta avseende kan liknas med en 
positivistisk position där fakta kan tala för sig själv i större utsträckning än om vi hade valt att 
göra tolkningar som vi inte har kunskap att göra. 
 
Som Stensmo (2002) påpekar här ovan är positivismen ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
till det som undersöks. I detta fall utforskas en del av den sociala världen och inte något i den 
naturvetenskapliga. Vi anlägger således en naturvetenskaplig forskningsmodell på ett 
samhällsvetenskapligt problem. Vi väljer att ha ett positivistiskt förhållningssätt eftersom vi 
vill använda en naturvetenskaplig metod där fakta kan kvantifieras i överskådliga tabeller. 
Alternativet hade varit att utforma enkäten så att det fanns öppna svar som sedan skulle 
tolkas. Vi tror inte att det skulle ha främjat objektiviteten. Denscombe (2000) menar att ingen 
forskare kan, från ett utifrån perspektiv, säga sig vara helt objektiv. I vårt fall har vi 
ambitionen att med ett positivistiskt förhållningssätt vara helt objektiva. Men något av våra 
värderingar, erfarenheter och normer kan ha påverkat utformningen av frågorna i enkäten som 
därigenom har gett ett utfall i någon bestämd riktning. Vi har vid utformandet av 
enkätfrågorna varit medvetna om detta och eftersom vi är två författare med mycket olika 
bakgrund har vi kunnat hjälpa varandra att vara så objektiva som möjligt. En annan sak som 
kan påverka svarens signifikans är om frågor i enkäten är utformade så att svaren skulle vara 
ett erkännande av något som respondenten helst inte vill erkänna. Respondenternas relation 
till sig själv och därmed hur de tolkar frågorna kan vi inte veta och man kan tänka sig att det 
finns en viss form av svarsbias. Ett exempel skulle kunna vara fråga 18 ”känner du att dina 
föräldrar har den tid som krävs för att lyssna på dig” om man känner ett utanförskap i 
förhållande till sina föräldrar och önskar att det vore annorlunda kanske man ljuger för sig 
själv och ger ett oriktigt svar. Man kan också ta i aktning att elever kan sitta för nära varandra 
när de svarar på enkäten och därigenom stör varandra, detta kan ju vara speciellt besvärligt 
om frågorna är av känslig natur. Vi tycker att vi har utformat frågorna på ett sådant sätt att de 
inte skall uppfattas som känsliga så att validiteten i undersökningen har kunnat bibehållas. Vi 
har också varit med i klassrummet när respondenterna har fyllt i enkäten och vi har inte sett 
att någon har påverkat någon annan i svarssituationen. Vi kan således inte se annat än att vi 
har mätt det vi har avsett att mäta. Vad gäller kvaliteten på mätinstrumentet har vi som vi 
beskrivit här ovan med stor noggrannhet utformat frågorna i enkäten för att erhålla hög 
reliabilitet. 
 
Information som erhålls från enkäter kan generellt delas in i två huvudkategorier, säger 
Denscombe (2000), dessa är fakta och åsikter. När det gäller fakta behöver respondenten inte 
göra några bedömningar eller redovisa någon åsikt utan endast ärligt svara på fakta uppgifter 
som ålder, kön, civilstånd, osv. Åsikter däremot kräver av respondenten att denne väger sina 
övertygelser, preferenser eller synpunkter mot varandra. Informationen kommer därmed att ge 
uttryck för känslor och värderingar som respondenten har. Svaren är således subjektiva och 
redogör inta för ett faktiskt förhållande (Denscombe, 2000). I vår enkät liksom i många andra 
enkäter finns frågor som ger båda de beskrivna informationssorterna. Denscombe anger ett 
antal förhållanden där enkäter är lämpliga som metod. Det är enligt författaren speciellt 
lämpligt när ett stort antal respondenter skall svara på frågorna, när det är frågan om 
okomplicerad information, när respondenten inte är påverkad av omgivningen t.ex. inte 
lämnar ärliga svar pga. grupptryck, när man inte vill ha frågarens färg på svaren, när 
respondenten har tillräcklig bildning för att förstå frågorna och när man har resurser att trycka 
och distribuera enkäten. 
 
Även Stukát (2005) menar att när en stor grupp respondenter skall svara på frågorna är det 
lämpligt att använda sig av enkäter. Dels för att det skulle vara för tidskrävande att intervjua 
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så många att resultatet kan generaliseras, dels för att ge tillförlitlighet åt resultatet. Författaren 
menar att om man valt enkät som metod skall man vara noga med att konstruera enkäten 
utifrån sina syften. Vidare menar författaren att man skall göra en tydlig struktur över vilka 
frågor som ger svar på vilka frågeställningar. Man skall också enligt författaren ta i beaktande 
vilka som skall svara på enkäten, har sådana faktorer som kön, ålder, etnicitet, osv. inverkan 
på svaren? Författaren menar att man skall dela upp svaren i bakgrundkategorier för att få svar 
på frågor som vem svarar vad. 
 

Syfte 

Frågeställning 
1 

Frågeställning 
2 

Frågeställning 
3 

Fråga 1 Fråga 3 Fråga 5 

Fråga 4 Fråga 2 Fråga 6 

  
Exempel på struktur för enkät (Stukát, 2005). 
 
Vi har valt en kvantitativ metod, nämligen att göra vår undersökning med hjälp av enkäter. 
Eftersom vi vill nå många elever med våra frågor var det inte möjligt att använda observation 
eller intervju som metod. Vår önskan har varit att få svar från en så stor grupp som möjligt för 
att kunna generalisera resultaten. Detta hade inte varit möjligt med observation eller intervju 
som metod eftersom insamlandet av data hade blivit allt för tidskrävande.  En annan fördel 
som vi ser med den valda metoden är att vi slipper omedveten styrning dvs. att frågorna färgas 
av frågeställarens tonfall eller ordval. Utgångspunkten vid utformandet av frågorna i enkäten 
har varit syftet och de frågeställningar vi hade eller fick när vi läste litteraturen. Resultatet av 
enkätundersökningen är kvantifierbar vilket vi tycker är en fördel. Kvantifierade data, eller 
som det vardagligt kallas, hårddata har den fördelen att de kan presenteras på ett överskådligt 
vis i tabeller och diagram. Detta gör det möjligt för oss att få med utförlig information på 
jämförelsevis litet utrymme. Eftersom någon av oss varit närvarande när eleverna svarat på 
enkäten vet vi att det inte varit något bortfall vare sig av hela enkäter eller internt i enkäterna. 
Med detta menar vi att ingen av de vid undersökningstillfället närvarande eleverna har valt att 
inte svara på enkäten eller att ha hoppat över någon eller några frågor. 
 
Kommentarer som respondenterna givit 
 
Vi har även till viss del när vi behandlat respondenternas kommentarer i enkätsvaren, använt 
oss av en kvalitativ metod. Vi vill dock påpeka att vi bara refererat vad respondenterna skrivit 
och inte gjort någon bedömning eller analys av detta. I de fall då vi har tagit upp någon sådan 
kommentar har flera respondenter haft samma kommentar. 
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2.2 Urval 

I undersökningen deltog några klasser från gymnasieskolor i Västerås kommun. Vi har 
kommit i kontakt med eleverna under vårt arbete som lärare och våra praktikperioder och de 
uppfyllde våra krav som målgrupp med avseende på kön och bakgrund. Vi valde inte speciell 
årskurs men däremot valde vi de klasserna där de har fler antal elever med 
invandrarbakgrund. Totalt antal elever som deltog i undersökningen var 118 varav 80 (68 %) 
flickor och 38 (32 %) pojkar. Endast 34 (28 %) av eleverna hade invandrarbakgrund, resten 
dvs. 84 (72 %) av eleverna var elever utan utländskt påbrå. 
 
Första klassen bestod av 28 elever, men 24 elever var närvarande, 4 flickor varav hälften hade 
invandrarbakgrund och 20 pojkar varav 3 hade invandrarbakgrund. Andra klassen bestod av 
32 elever med bara flickor, 28 elever var närvarande. Endast 7st av eleverna hade 
invandrarbakgrund. Tredje klassen bestod av 14 elever. I den här klassen var 2 flickor och 9 
pojkar närvarande. Elever med invandrarbakgrund var 4 och alla var pojkar. Resterande 55 
elever från två klasser på gymnasieskolan består av 9 pojkar och 46 flickor. Elever med 
invandrar bakgrund var 18 varav 7 var pojkar. 
 
 
   
2.3 Datainsamling  

För att kunna genomföra vår undersökning använde vi oss av enkätundersökningar. Enkäten 
bestod av 22 huvudfrågor och en följdfråga (se bilaga 1). I början av enkäten förklarade vi 
avsikten med undersökningen. Frågorna handlade dels om olika faktorer som skapar stress, 
dels om olika stressignaler som visades enligt andra undersökningar. Innan undersökningen 
tog vi kontakt med berörda klassföreståndare och rektorer. Vi bestämde datum för 
enkätundersökningen. Vi (en av oss) har varit närvarande i samtliga klasser när eleverna 
svarade på enkäten. 
 
 
2.4 Analys 

När enkäterna insamlats sorterades de för varje fråga i fyra grupper, flickor, pojkar, elever 
med invandrarbakgrund och elever utan invandrarbakgrund. Efter manuell avprickning i 
frekvenstabeller fördes informationen in i Excel. I dataprogrammet utfördes de beräkningar 
som ligger till grund för de tabeller och diagram som vi redovisar i resultatdelen. Även 
tabellerna och diagrammen är framtagna i programmet Excel. De kommentarer som en del av 
respondenterna givit till frågorna har registrerats och därefter, om flera respondenter givit 
samma kommentar, tagits upp i undertexten till respektive tabell eller diagram. 
 
 
2.5 Etiska aspekter 

I processen att skriva detta examensarbete har vi använt oss av de forskningsetiska principer 
som det humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) antog i mars 1990 och 
ombearbetade 2002.  De forskningsetiska principerna handlar bl.a. om krav på den forskning 
som genomförs det s.k. forskningskravet. De forskningsetiska principerna består av det så 
kallade individskyddskravet vilket innebär att forskaren måste skydda individerna så att de 
inte blir utsatta för fysisk/psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta 
individskyddskrav indelas sedan i fyra allmänna huvudkrav vilka är; informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. På framsidan av enkäten i vår 
undersökning informerar vi om vårt syfte med undersökningen, vilka vi är, deras roll i 
undersökningen och att det är frivilligt att deltaga. Vi informerade muntligen att enkäten är 
anonym samt att enkäterna kommer att förstöras när undersökningen är klar. Vi anser att vi 
med detta förfarande tillgodosett informationskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. När respondenterna gav sitt godkännande till att fylla i enkäten ansåg 
vi oss ha tillgodosett samtyckeskravet. Vi hade givetvis dessutom fått tillstånd av skolornas 
rektorer att göra undersökningen.  
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3.  RESULTAT 
 
Resultaten redovisas utifrån våra frågeställningar: 
 
Frågeställning 1: Upplever eleverna sin arbetssituation och arbetsmiljö stressig? 
 
Angående denna frågeställning har vi ställt tre frågor i enkäten, dvs. frågorna 1, 2 och 3. 
Resultatet framgår under stapeldiagrammet. 
 

1.  Upplever du din arbetssituation i skolan som stressig?

0
10
20
30
40
50
60
70

Flickor Pojkar Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund

Sv
ar

 i 
% a) Nej, inte alls.

b) Ofta.
c) Ibland.

  
Nästan alla flickor anser att arbetssituationen i skolan ibland eller ofta är stressig. Däremot 
finns det 16 % av pojkarna som upplever arbetssituationen som inte alls stressig. Men de 
pojkar (35 %) som upplever arbetssituationen ofta stressig är ungefär lika många 
(procentuellt) som flickor (31 %). Kommentarerna från flera av respondenterna i enkäten 
säger att detta beror på t.ex. mycket läxor och prov eller när några prov ligger nära varandra. 
Några andra skriver att de känner sig stressade när det är stökigt och skrikigt i klassrummet 
eller i korridorerna. 
 

2. Upplever du att studietakten i skolan är den rätta för just dig?
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60

Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

Sv
ar

 i 
%

a) Studietakten
passar mig utmärkt.
b) Studietakten är för
snabb.
c) Studietakten är för
långsam.

Mer än hälften (55 %) av flickorna anser att studietakten är bra och däremot endast 39 % av 
pojkar tycker att studietakten passar dem utmärkt. 39 % av flickorna och 45 % av pojkarna 
anser att den är för snabb. Bara 3 % av eleverna med utländsk bakgrund tycker att 
studietakten är för långsam. Mer än hälften (55 %) av eleverna med utländsk bakgrund anser 
att studietakten är för snabb. 
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3.  Är din skolmiljö lugn och harmonisk?

0

20

40

60

80

100

Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

S
va

r i
 %

a) Ja, den är lugn och
harmonisk.

b) Nej, den kan vara
stressande.

c) Det finns saker som
det skulle gå att ändra
på.

 
Majoriteten av eleverna anser att det finns saker i skolmiljön som det skulle gå att ändra på. 
Det är endast 15 % av pojkarna och 16 % av flickorna som tycker att skolmiljön är lugn och 
harmonisk. Ca 27 % av eleverna tycker att skolmiljön kan vara stressande. Det finns 
procentuellt fler elever med utländsk bakgrund som känner sig stressade av skolmiljön än de 
andra eleverna. 
 
 
Frågeställning 2: Vilka faktorer orsakar stress? 
 
Angående denna frågeställning har vi ställt 9 frågor. Frågorna 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 20 och 
22. 
  
Frågorna berör några faktorer som vi tycker kan vara stressframkallande t.ex. 
  
• Flera fritidsaktiviteter 
• Konkurrens om betyg i skolan 
• Ny teknik, i form av TV, datorer och dataspel 
• Oro för framtiden 
• Utseendefixering 
• Stressade föräldrar 
• För lite resurs och personal i skolan 
• Höga krav från omgivningen, föräldrar och skolan   
• Livet i ett samhälle bland olika kulturer  
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4. Har du många sysselsättningar, som inte har att göra med 
skolarbetet, som du ägnar dig åt under din fritid?
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a) Jag har flera fritidsaktiviteter.

b) Jag har inte tid att ägna mig åt
massa aktiviteter beroende på
skolarbeten.
c) Jag ser till att det ibland finns
tid över att absolut inte göra
någonting.

 
Ca 50 % av eleverna har flera fritidsaktiviteter som inte har att göra med skolarbetet. Det 
finns 28 % flickor och 19 % pojkar som inte hinner ägna sig åt olika aktiviteter beroende på 
skolarbetet. Det finns även elever (ca 27 %) som absolut inte gör någonting, dock lika mycket 
pojkar som flickor (procentuellt). 
 

5a. Finns det någon form av konkurrens mellan eleverna i din klass t. ex i fråga 
om bra betyg?
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Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund
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a) Inte alls.

b) Det finns en hård
konkurrens.

c) Mellan några elever pågår
det en ständig konkurrens.

 
Ca 50 % av alla elever anser att det inte alls finns någon form av konkurrens mellan eleverna 
om betyg. Ca 54 % av pojkar tycker att det pågår en ständig konkurrens mellan några elever. 
Endast 5 % av dem tycker att det finns en hård konkurrens, däremot tycker 10 % av flickorna 
så. Flera av respondenterna har i sina kommentarer till denna fråga sagt att man borde ändra 
betygsystemet eftersom många inte känner sig bra om de inte får betyget VG eller MVG.  
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5b. Om du upplever konkurrens känner du dig stressad av den 
situationen?
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Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

S
va

r i
 %

a) Nej, inte alls.

b) Ja, ibland

Ja, alltid

 
Cirka 45 % av eleverna tycker att de inte blir stressade av den konkurrensen som pågår i 
klassrummet och däremot ca 12 % tycker att de blir alltid stressade av konkurrensen mellan 
eleverna. Resten ca 33 % känner sig stressade ibland. 
 

8. Tillbringar du mycket tid framför TV:n, datorer och dataspel?
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Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

Sv
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 i 
%

a) Ja, fler än fyra
timmar per dag.

b) Nej, mindre än
fyra timmar per dag.

c)  Det är olika,
ibland tillbringar jag
mer, ibland mindre.

 
De flesta, ca 70 % av eleverna tillbringar olika tid, ibland mer och ibland mindre tid framför 
TV:n, datorer och dataspel. 16 % av flickorna och 35 % av pojkarna ägnar fler än fyra timmar 
per dag åt de sysselsättningarna. De elever (12 %) som tillbringar mindre än fyra timmar per 
dag åt dessa aktiviteter är pojkar och inga av dem har utländsk bakgrund. Några skriver att 
den tiden tillbringas endast framför datorer, dock ej vid TV:n eller dataspel. 
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16. Hur känner du för framtiden? 
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Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund
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a) Jag upplever framtiden
väldigt oviss, min oro för den
är väldigt stor.
b) Ibland kan jag känna en
viss oro inför framtiden.

c) Jag känner absolut ingen
oro för framtiden.

 
 
Den största andelen av alla flickor och pojkar anser sig ibland kunna känna en viss oro inför 
framtiden. Många svarar att oron framför allt beror på gymnasievalen. Några andra skriver att 
de oroar sig för att de inte skulle kunna försörja sig i framtiden. Det finns en liten del av 
flickor med utländsk bakgrund som upplever framtiden väldigt oviss och deras oro är väldigt 
stor. Ca 20-30% av eleverna känner absolut ingen oro för framtiden.   
 

17. Är det viktigt att se bra ut för att känna sig tillfreds och för att respekteras av 
omgivningen?
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a) Det är väldigt viktigt att se
bra ut.
b) Jag upplever det inte vara
så viktigt att se bra ut.
c) Det viktigaste är insidan
och inte utsidan.

 
Ca 38 % av eleverna tycker att det är väldigt viktigt att se bra ut. Det viktigaste är insidan och 
inte utsidan svarar en annan del av eleverna. Ca 40 % av eleverna anser inte alls att utseendet 
är så viktigt. 
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                                                                                                                                                                             18. Känner du att dina föräldrar/din förälder har den tid det 
krävs för att lyssna på dig?
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bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

Sv
ar

 i 
%

a) Jag tycker att mina
föräldrar/min förälder tar sig den
tid det krävs när jag önskar tala
med denne.
b) Mina föräldrar/min förälder har
det ofta så stressigt att denne inte
har inte så mycket tid över för att
tala med mig.
c) Jag talar inte om mina problem
med någon av mina föräldrar.

 
 
Ett väldigt positivt resultat är att en stor andel av eleverna har bra kontakt med sina föräldrar 
och föräldrarna har ork och tid att lyssna på sina barn. Dock finns det en del elever (ca 18 %) 
som inte talar om sina problem med någon i familjen. Ca 30 % av eleverna med utländsk 
bakgrund anser att de har det stressigt hemma och där det inte finns någon tid till samtal. 
 

19. Om du någonsin får behov att tala med någon vuxen, t.ex. en 
skolsköterska eller en lärare, finns den personen tillgänglig för 

dig? 
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a) Jag har alltid tillgång till en
vuxen person som kan lyssna
på mig under skoltid.

b) Nej, det finns inte någon som
jag kan tala med på skolan.

 
Ca 80 % av eleverna anser sig alltid ha tillgång till en vuxen person som kan lyssna på dem 
under skoltiden. Det finns 30 % flickorna och bara ca 8 % pojkar som inte tycker så, dvs. att 
de saknar någon vuxen som de kan tala med på skolan. Ett antal elever skriver i kommentar 
till frågan att de aldrig kommit i den situationen då de önskat att tala med någon därför vet de 
inte hur det är. Någon skriver att hon inte är så öppen som person. Någon annan elev menar 
att det skulle behövas mer pengar till skolan att anställa psykologer och kuratorer. 
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20. Upplever du att omgivningen, föräldrar och lärare kan ställa för höga 
krav på dig?
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Flickor Pojkar Utländsk
bakgrund 

Ej utländsk
bakgrund

S
va
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 % a) Ja, ofta.                             

b) Sällan.
c) Aldrig.                            

 
Nästan alla elever med invandrarbakgrund anser att omgivningen, föräldrar och lärare ställer 
ofta (33 %) eller sällan (60 %) för höga krav på dem. Ca 8 % av elever vilka inte har 
invandrarbakgrund har aldrig upplevt så. Dock finns det 22 % som ofta känner de höga 
kraven samt 70 % anser så sällan. 
 

22. Hur känns det att leva i ett samhälle bland olika kulturer?
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a) Jag upplever den väldigt jobbigt.

b) Jag upplever den som en tillgång.

c) Vet ej.

 
 
Ca 46 % av eleverna upplever det positivt att leva i ett samhälle bland olika kulturer. Många 
svarar att det är kul att se hur andra har eller att det är mycket intressant att kulturer blandas 
och man kan lära av varandra. Variation förnöjer skriver två andra elever. Ca 50 % av 
eleverna anser sig inte veta hur det känns att leva i ett samhälle bland olika kulturer. 
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Frågeställning 3: Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller stress och 
stressignaler? Och i så fall vilka? 
 
För att besvara denna frågeställning har vi ställt tio frågor, dvs. Frågorna 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 och 21 från enkäten. Frågorna berör de här stressignalerna: 
 
• Sömnsvårigheter 
• Ont i huvudet/i magen  
• Ont i kroppen, t.ex. ont i nacke- axlar/muskelvärk 
• Irritation och aggression 
• Hjärtklappningar/svårt med andning 
• Ätstörningar 
• Depression 
• Glömska 
• Koncentrationssvårigheter 
 
Angående symtomet trötthet ställde vi fråga 6 och om ätstörning ställde vi fråga 13 som  
redovisas i form av cirkeldiagram. 
 
Fråga 6. Känner du dig utvilad efter lovdagar? 

Flickor

14%

28%58%

a) Ja, väldigt.
b) Nej, inte alls.
c) Ibland.

Pojkar

20%

39%

41% a) Ja, väldigt.
b) Nej, inte alls.
c) Ibland.

 
 
 
Fråga 13. Hur påverkas dina matvanor när du är stressad? 
 

Utländsk bakgrund

8%
15%

77%

a) Jag har ingen
matlust.

b) Jag äter mer
än vanligt.

c) Jag äter som
vanligt.

Ej utländsk bakgrund

26%

4%

70%

a) Jag har ingen
matlust.

b) Jag äter mer
än vanligt.

c) Jag äter som
vanligt.
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Resultaten av resten av frågorna dvs. frågorna 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, och 21  redovisas i 
form av nedanstående tabell som visar skillnaden mellan flickor och pojkar. Resultaten är 
rangordnade på så sätt att det mest förekommande står överst. 
 
 
 
 
Flickor (n=80)                              Ibland       Ofta        Total          Pojkar(n=38)                                 Ibland      Ofta      Total 
                               %              %              %                                                   %            %           %      
 

Irritation och aggression                   70             24            94 
Glömska                               53             41            94   
Ont i huvudet/ont imagen                 47             30            77  
Depression                                       57             13            70    
Ont i nacke-axlar/ont i muskler        51             27            68   
Sömn problem                                   26            38            64  
Koncentrationssvårighet                   --              61            61   
Hjärtklappning/svårt med andning  29             7             36    

Glömska                                       50          47        97 
Sömn problem                                       23          55        78 
Irritation och aggression                            73            3        76 
Depression                                                 55          20        75  
Ont i nacke-axlar/ont i muskler                 56            8        64   
Ont i huvudet/ont imagen                          54            5        59 
Koncentrationssvårighet                           ---           47        47 
Hjärtklappning/svårt med andning            22           5         27    

              
 
De vanligaste symptomen hos flickor är irritation och aggression. 94 % av flickor anser sig 
ibland eller ofta bli lätt irriterade och arga på sina kompisar eller på sina föräldrar. Medan det 
mest påfallande symtomet hos pojkar är glömska. 97 % av alla pojkar glömmer ibland eller 
ofta saker som de måste göra eller att ha med sig. 94 % av flickor har också detta symtom. Ca 
77 % av flickorna anser sig ibland eller ofta ha huvudvärk eller ont i magen medan detta är ca 
59 % hos pojkarna. 
 
 
Frågeställning 4: Finns det skillnader mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund 
och de elever som har utländskt påbrå när det gäller stress och stressignaler? Och i så fall 
vilka är skillnaderna? 
 
För att besvara denna frågeställning har vi även här ställt de tio frågorna som vi använt i 
frågeställning 3, nämligen frågorna 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 21 från enkäten. 
Frågorna berör de här stressignalerna: 
 
• Sömnsvårigheter 
• Ont i huvudet/i magen  
• Ont i kroppen, t.ex. ont i nacke och axlar/muskelvärk 
• Irritation och aggression 
• Hjärtklappningar/svårt med andning 
• Ätstörningar 
• Depression 
• Glömska 
• Koncentrationssvårigheter 
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Angående symtomen trötthet ställde vi fråga 6 och symtomen ätstörning ställde vi fråga 13,  
som redovisas i form av cirkeldiagram.  
 
Fråga 6. Känner du dig utvilad efter lovdagar? 
 

Ej utländsk bakgrund

35%

4%
61%

a) Ja, väldigt.

b) Nej, inte alls.

c) Ibland.

Utländsk bakgrund

23%

15%62%

a) Ja, väldigt.

b) Nej, inte alls.

c) Ibland.

 
 
 
Fråga 13. Hur påverkas dina matvanor när du är stressad? 
 

Ej utländsk bakgrund

26%

4%

70%

a) Jag har ingen
matlust.

b) Jag äter mer
än vanligt.

c) Jag äter som
vanligt.

Utländsk bakgrund

8%
15%

77%

a) Jag har ingen
matlust.

b) Jag äter mer
än vanligt.

c) Jag äter som
vanligt.
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Resultaten av resten av frågorna dvs. frågorna 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, och 21 redovisas nedan 
i form av nedanstående tabell som visar skillnaden mellan svenska elever utan utländsk 
bakgrund och svenska elever med utländsk bakgrund. Resultaten är rangordnade på så sätt att 
det mest förekommande står överst. 
 

Svenska elever utan utländsk                       Svenska elever med utländsk 
bakgrund (n=84)                           Ibland       Ofta        Total            bakgrund (n=34)                           Ibland       Ofta      Total 
                               %             %           %                                                   %            %           % 
 
Glömska  50          46           96                Glömska                                            56          35         91 
Irritation och aggression                     72          16           88                Irritation och aggression                    68         20         88  
Depression                                          55          16           81                Sömn problem                           52         27         79 
Ont i nacke-axlar/ont i muskler          60           18          78                 Ont i nacke-axlar/ont i muskler        46          31        77 
Ont i huvudet/ont imagen                   49           21          70                 Ont i huvudet/ont imagen                 48          26        74 
Sömn problem                                     43          26           69                Depression                                        58          21        69 
Koncentrationssvårighet                       --          52           52                Koncentrationssvårighet                    --          69        69 
Hjärtklappning/svårt med andning       6            29          35                Hjärtklappning/svårt med andning    20          8         28
                                                                                   
                                                                                                        
 
Glömska är det vanligaste symptomet hos svenska elever med eller utan utländsk bakgrund. 
Mer än 90 % av elever anser sig alltså ibland eller ofta glömma saker som de måste göra eller 
att ta med sig. 88 % av elever oavsett dras bakgrund känner irritation och aggression. Den 
näst förekommande stressignalen hos svenska elever utan utländsk bakgrund är depression. 
Dvs. 81 % får små depressioner ibland eller känner sig ofta deprimerade, medan 69 % av 
svenska elever med utländsk bakgrund känner detsamma. 
 
 
3.1 Sammanfattning av resultat 

Frågeställning 1 var om eleverna upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö stressig? För att 
utreda det faktiska förhållandet bland våra respondenter ställde vi tre frågor. Det visade sig att 
över 30 % upplevde arbetssituationen som stressig. Detta kan ha sin grund i att drygt 40 % av 
eleverna anser att studietakten är för hög. Detta visar sig speciellt bland de elever som har en 
utländsk bakgrund där 55 % av eleverna anser att studietakten är för hög. En ytterligare 
stressande faktor är att 27 % av eleverna anser att skolmiljön inte är lugn och harmonisk och 
mer än hälften tycker att skolmiljön skulle ändras så att den blev lugnare.  
 
Frågeställning 2 tog sikte på vilka faktorer som orsakar stress hos ungdomarna. Vi ställde ett 
stort antal frågor om detta t.ex. fritidsaktiviteter, konkurrens om betyg, datorer och TV spel, 
oro för framtiden, utseendefixering, stressade föräldrar, resurser i skolan, osv. Det visade sig 
att de faktorer som skapade mest stress hos ungdomarna var oro inför framtiden, 60 % av 
respondenterna kände sig oroade över framtiden ibland, konkurrens mellan elever om betygen 
anser 54 % av pojkarna att det förekommer från och till. Den vardagliga konkurrens i 
klassrummet är en annan stressande faktor som 45 % känner av alltid eller ibland. En annan 
faktor som indirekt skapar stress i skolan är fritidsaktiviteter, speciellt om man har 
hemuppgifter som inte blir gjorde med anledning därav. Hela 50 % har flera fritidsaktiviteter 
som inte har med skolarbetet att göra. Även TV och dataspel tar upp en stor del av många 
elevers fritid. När det gäller utseendefixering så anser 38 % att det är väldigt viktigt att se bra 
ut. Den sista frågan som har anknytning till frågeställning 2 var om eleven känner at dennes 
föräldrar har den tid som krävs för att lyssna på eleven. De flesta tycks ha god kontakt med 
sina föräldrar men 20 % uppger att de inte talar om sina problem med sina föräldrar. Bland de 
elever som har utländsk bakgrund angav hela 25 % detta svar. Vi tycker detta är oroande höga 
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siffror som ställer ytterligare krav på skolans personal att vara samtals partner till de här 
eleverna. 
 
I frågeställning 3 försökte vi utröna vilka skillnader det finns mellan pojkar och flickor när det 
gäller stressignaler. Det framkom att endast 14 % av flickorna och 20 % av pojkarna är helt 
utvilade efter lovdagar. Detta är alvarligt eftersom ett underskott av sömn under lång tid kan 
leda till negativ inverkan både fysiskt och psykiskt vilket flera oberoende forskare vidimerar, 
se sid. 6. Även på frågan hur matlusten påverkas av stress finns en signifikant skillnad mellan 
könen, 42 % av flickorna mot endast 22 % av pojkarna svarar att de inte har någon matlust när 
de känner sig stressade. Det visade sig också att flickor reagerar på stress med irritation och 
aggression medan pojkar reagerar med glömska i första hand. Våra fördomar sade oss att det 
skulle vara tvärt om men om man frågar får man svar har vi nu lärt oss. 
 
Frågeställning 4, slutligen gällde om det var någon skillnad mellan elever med utländsk 
bakgrund och de utan utländsk bakgrund vad gäller stressignaler. Här var skillnaderna mindre 
än mellan pojkar och flickor det som skiljer grupperna åt är att eleverna utan utländsk 
bakgrund något mer sällan reagerar med symtomet koncentrationssvårigheter nämligen 17 % 
enheter färre samt att elever utan utländsk bakgrund mer ofta anfäktas av symtomet 
hjärtklappning/svårt med andning 21 % enheter fler drabbas ofta av detta. Det föreligger även 
en viss skillnad mellan grupperna när det gäller om de känner sig utvilade efter lovdagar, 4 % 
av respondenterna utan utländsk bakgrund men 15 % av eleverna med utländsk bakgrund 
svarade att de inte alls kände sig utvilade efter lovdagar. På frågan hur matlusten påverka av 
stress svarade 26 % av respondenterna utan utländsk bakgrund att de inte hade någon matlust 
alls mot 8 % av respondenterna med utländsk bakgrund. 
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4. DISKUSSION 
 
Syftet med vårt examensarbete är att få en bättre förståelse och kunskap om barns stress. 
Därför har vi valt att göra en undersökning för att se hur eleverna i gymnasiet upplever sin 
arbetssituation och sin arbetsmiljö i skolan samt vilka faktorer som orsakar stress hos dem. 
Vidare vill vi ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkar, samt skillnader 
mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever som har utländskt påbrå. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för vårt examensarbete: 
 
1. Upplever eleverna sin arbetssituation och arbetsmiljö stressig? 
 
2. Vilka faktorer orsakar stress hos ungdomar?  
 
3. Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller stress och stressignaler? Och 

i så fall vilka? 
 
4. Finns det skillnader mellan svenska elever som inte har utländsk bakgrund och de elever 

som har utländskt påbrå när det gäller stress och stressignaler? Och i så fall vilka är 
skillnaderna? 

 

 

Frågeställning 1. 
 
Vi frågade om eleverna upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö som stressig. Vår 
undersökning visar att många ungdomar idag upplever arbetssituationen och arbetsmiljön i 
skolan som stressande. Det står i läroplan Lpf 94 att ”alla som arbetar i skolan skall samverka 
för att göra skolan till en god miljö för lärande”. Vi tycker inte att skolan har nått målet med 
att skapa en god miljö för lärande när vi får det här resultatet i svaren. 
 
En stor andel av eleverna i vår undersökning känner ibland en viss oro inför framtiden och en 
liten del av eleverna upplever framtiden väldigt oviss och deras oro är mycket stor. Oron 
beror framförallt på gymnasievalen och deras framtida yrke. Rektorer på Borås 
högstadieskolor tycker också att betygsystemet och läroplanen är främsta orsaken till att 
många mår dåligt. Läroplanen och betygsystemet ställer mycket krav på eleverna, säger 
Lisbeth Almer- Larsson, rektor på Sandaredskolan. Skolverket ställer tydliga krav i 
läroplanen. För att ungdomarna ska komma in på gymnasiet krävs betyget G i alla kärnämnen. 
Detta krav kanske inte är rimligt, säger Lundborg, rektor på Fristadsskolan. Mest stressade är 
de elever som försöker att högre betyg än godkänt och ofta är det både föräldrar och eleverna 
som har krav på bra betyg Det är därför viktigt att ha en levande diskussion på skolan om 
elevernas arbetssituation och hur de mår säger Elisabet Hedblom, rektor på Bodaskolan 
(Borås tidning, 2002). Vi instämmer i detta eftersom vi har svårt att se hur man skall komma 
tillrätta med denna problematik om man inte kommunicerar med varandra. Dessutom tycker 
vi som, Ellneby, att det skulle vara bra att få hjälp med läxor och studieteknik skulle vara bra 
om det finns lärareresurser tillgängliga. Detta innebär att eleverna inte behöver ta läxorna med 
sig hem då det krockar med fritidsaktiviteter och skapar stress hos ungdomar (Ellneby, 1999). 
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Frågeställning 2. 

 
När det gäller vårt andra problemområde gällande stressfaktorerna fick vi fram synnerligen 
relevant information i vår undersökning. Bidragande faktorer till att ungdomarna känner sig 
stressade är många. För höga krav från omgivningen, föräldrar och lärare samt konkurrens om 
betyg är det mest förekommande. Vår frågeställning om vuxenkontakt gav ändå ett visst hopp. 
 
Ett väldigt positivt resultat i vår undersökning är att en stor andel av eleverna har bra kontakt 
med sina föräldrar som har ork och tid att lyssna på dem. Dock finns det en del elever som 
inte talar om sina problem hemma och lika många anser sig ha det stressigt hemma vilket gör 
att det inte finns tid till samtal. Detta stämmer med Temo-undersökning som hävdar att 
orsaken till ökningen av stressade barn är föräldrarnas livssituation och stress, därför torde 
vuxenkontakt med skolpersonal kunna kompensera brister i hemmiljön. Att våra barn och 
ungdomar lever i en stökig arbetsmiljö framgick klart och tydligt av vår undersökning. De 
flesta hade önskemål om förbättringar. 
 
En av de viktigaste av lärarnas uppgifter i dagens skolor är att skapa en bra relation och goda 
kontakter med eleverna. Vi lärare skall inte bara vara ämnesundervisande lärare utan också 
vara beredda på att vara ungdomarnas rådgivare i olika situationer. Det finns många faktorer 
som kan vara stressande som om någon av föräldrarna är arbetslös och inte orkar stödja och 
lyssna på sina barn. Så det är viktigt att eleven har någon vuxen i skolan vilken han kan lita på 
och prata med när han behöver. Att ha en tydlig ideologi, är också viktigt, så att eleverna kan 
lära sig ta ställning till olika saker (Währborg, 2002). Viljan att stödja eleverna finns, tror vi, 
men frågan är om skolans organisation är den rätta för att skapa lugn och harmoni.  
 
Idag tror många av oss att vi måste vara anträffbara via mobiltelefonerna på dygnets alla 
timmar. Detta leder till sömnbrist och stress. Många elever känner sig tvungna att vara uppe 
länge för att hinna med allt, vilket innebär att de går till sängs för sent så att de inte får den 
sömn som de behöver. Orsaken till att ungdomar är uppe länge på kvällarna kan vara, att 
hemläxor tar tid. En del av ungdomarna surfar på nätet, tittar på tv och chattar sent på 
kvällarna vilket leder till en oregelbundenhet i deras sömnvanor vilket även forskningen har 
visat enligt Ekstedt (2005) och Aronsson et al. (2004). 
 
Ca 70 % av eleverna har flera fritidsaktiviteter som inte har att göra med skolarbetet. Ellneby 
(1999) anser också att föräldrars orealistiska förväntningar kan vara en stressfaktor som barn 
utsätts för. Många föräldrar har en önskan att barnet ska få göra det som de själva inte hade 
möjlighet till när de var unga, som att få syssla med flera fritidsaktiviteter skriver Ellneby 
vilket kan vara sant. Dock framställs det inte tydligt i resultatet av vår undersökning om detta 
är en ytterligare stressfaktor. För att kunna svara på den här frågan borde man diskutera vilka 
som bestämmer att barn deltar på de olika fritidsaktiviteterna (barn, förälder/föräldrar eller 
båda två) och hur barnets fysiska och psykiska potentiella förmåga ser ut.  
 
Vår undersökning har också bekräftat att det existerar många stressignaler bland de ungdomar 
som svarat på enkäten. Irritation och aggression, glömska, koncentrationssvårigheter, 
depression, trötthet, ont i kroppen, huvudet och magen samt sömnproblem är mest 
förekommande symtomen. Stress i puberteten kan visa sig i inlärningssvårigheter, aggressivt 
beteende, huvudvärk och magont och sömnproblem, säger Ellneby (1999). Den nya rapporten 
från kommittén Välfärdsbokslut visar också att den hårda pressen på ungdomar leder till bl.a. 
huvudvärk och sömnproblem trots den materiella välfärden. De första tecknen på hjärnstress, 

 30  



                                                                                                                                                                             

är att man inte riktigt har kontroll över läget, säger Rolf Ekman (Lockne, 1996). Man blir 
okoncentrerad och har svårt att minnas saker. De flesta av de signalerna som Ekman nämner 
är samma symtom som har förekommit i vår undersökning. 
 
 
Frågeställning 3. 
 
Här kommer vi in i vårt tredje arbetsområde i vår undersökning, könsskillnader. När det gäller 
symtomen på stress framträder en viss olikhet. 30 % av flickorna och 5 % av pojkarna i vår 
undersökning lider ofta av huvudvärk/ont i magen. Andelen flickor som lider av 
huvudvärk/ont i magen är 6 (sex) gånger så stor som andelen pojkar. Detta överensstämmer 
med studien som utfördes i Gävle och Uppsala. Då deltog 800 tonåringar på åtta högstadie- 
och gymnasieskolor i studien och svarade på frågor kring huvudvärk och andra smärtor. Det 
visade sig att värkbesvär var mycket vanligt. Bland flickorna var huvudvärk vanligast. 42 % 
uppgav att de hade ont i huvudet minst en gång i veckan. Pojkarna hade mest problem med 
muskelvärk. 32 % uppgav att de hade återkommande besvär. Resultatet i vår undersökning 
visar att ca 62 % av både flickor och pojkar har ont i nacke och axlar eller muskelvärk. Även 
Peter Währborgs (2002) studie visade att flickorna ofta vände sin stressreaktion inåt, de fick 
ont i magen och ont i huvudet. Pojkarna är mer utåtagerande i sin reaktion på stress som ofta 
ger sig uttryck i prestationsångest och aggression, säger Peter Währborg (2002). Vår 
undersökning visar också att 76 % av pojkarna känner sig ibland eller ofta lätt irriterade och 
arga på sina kompisar eller föräldrar. Andelen flickor som känner sig så är 94 %, dvs. 
betydligt fler än pojkar.  
 
Förhållningssättet till mat hör ihop med vår problematik och borde uppmärksammas och 
åtgärdas i större utsträckning än det som görs i dag, tycker vi. Känslor av opersonlighet och 
ensamhet hör till utvecklingen i puberteten, liksom osäkerheten som grundar sig i att inte lita 
på att man duger som man är. Ett stort antal tonåringar lider av ätstörningar, antagligen som 
en följd av utseendefixering, säger Ellneby (1999). Även i vår undersökning visar det sig att 
många ungdomar tycker att det är väldigt viktigt att se bra ut, dock fler pojkar än flickor. 
Däremot har en stor andel av eleverna som svarat på vår enkät inga ätstörningar. Noteras kan 
ändå att 42 % av flickorna svarade att de inte har någon matlust när de är stressade, mot 22 % 
av pojkarna. 
 
Andra skillnader mellan pojkar och flickor i vår undersökning handlar om vuxenkontakten.  
80 % av eleverna i vår undersökning anser att de alltid har tillgång till en vuxen person i 
skolan. Men bland flickorna finns hela 30 % som inte anser sig ha någon vuxen att tala med. 
De känner sig ensamma och önskar att det fanns någon att tala med. Det hävdas att det skulle 
behövas mer pengar till skolan för att anställa fler psykologer och kuratorer vilket vi också 
tycker är bra.  
 
 
Frågeställning 4. 

 
I vårt fjärde problemområde ville vi ta reda på om det finns skillnader mellan svenska barn 
och barn med annat ursprung. Inga större skillnader har framkommit. Stressfaktorerna drabbar 
i stort sett alla lika hårt. Det som emellertid skiljer sig mellan elever med invandrarbakgrund 
och de utan är synen på studietakten där elever med invandrarbakgrund upplever studietakten 
som för hög i större utsträckning än de elever som inte har någon invandrarbakgrund. 
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Nästan alla elever med invandrarbakgrund och nästan alla elever utan utländsk bakgrund 
upplever höga krav från omgivningen, föräldrar och lärare. Barn utsätts för mycket stimuli 
idag, tempot och kraven i samhället har ökat och drabbar också de yngre säger Peter 
Währborg (2001). Vi får inte glömma att barn har en begränsad förmåga vad gäller prestation 
och ansvar, anser Ellneby (1999). Vi håller med Ellneby, då hon säger att barn inte ska ha 
krav på prestationer som går utöver deras förmåga. Ellneby skriver vidare om 
högstadieelevernas situation, att en högstadieelev kan ha mer än tio lärare. Detta gör att 
kraven på prestation ökar och konkurrensen mellan eleverna hårdnar, vilket vi också har sett 
under våra praktikperioder. Detta stämmer överens med Temo-undersökningen som 
Lärarförbundet och TCO gjort (Aftonbladet, 2002). Det hävdas i enkäten i vår studie att denna 
stress beror på mycket läxor och prov. Hög ljudnivå och stökiga korridorer nämns också.  
Med tanke på vad vi ville åstadkomma med vår undersökning så har litteraturstudien förstärkt 
vår vilja att medvetandegöra de faktorer som skapar negativ stress i skolans arbetsmiljö. 
Vi frågade ungdomarna om deras upplevelser. Deras svar och vår tolkning av dessa svar får 
stöd särskilt hos Ellneby (1999) som understryker betydelsen av att lära barnen att begränsa 
intaget av det ofantliga informationsflödet vi dagligen utsätts för. 
 
Vi hade också för avsikt att kartlägga stressfaktorer. Litteraturen bekräftade de svar vi fick. 
Aronsson et.al. (2004) gav en tydlig bild av alla aktiviteter som påverkar våra barns hälsa i 
negativ riktning. Dessutom fick vi av Rolf Ekman (Lockne, 1996) en sammanställning på 
stressymptom. Var för sig väcker de kanske inte någon särskild uppmärksamhet hos oss men 
om flera symptom uppträder hos en och samma student kan vi tidigt upptäcka ohälsa. 
 
Währborg (2002) gav oss information om hur stress påverkar flickor och pojkar. I vår 
undersökning framträder inte skillnaderna lika tydligt som i hans redogörelser och slutsatser 
men för oss som kommer att möta unga människor i stressituationer är denna kunskap bra att 
ha i bakhuvudet. Pojkar är oftare utåtagerande och flickornas svar på negativ stress resulterar 
ofta i fysiska åkommor.     
 
Nergården (1990) och Brendler-Lindqvist (1987) förklarar att invandrarbarn utsätts för 
ytterligare stressfaktorer jämfört med svenska barn. Vår studie har inte gett oss en sådan 
indikation men rent allmänt är författarnas iakttagelser aktuella. För att kunna ta hänsyn till att 
kulturkrockar resulterar i ohälsa behöver vi uppmärksamma de frågor de ovannämnda 
författarna väcker, särskilt viktig är frågan om diskussioner kring våra värderingar. 
 
I det stora hela fick vi av flera författare en fördjupad kunskap om vad som rent fysiskt händer 
i våra kroppar när vi utsätts för negativ stress och det gav vår studie ytterligare en dimension. 
 
Eftersom vår undersökning genomfördes i några utvalda skolor och eleverna som deltog i 
undersökningen endast var 118 är resultatet begränsat och kan inte användas för generella 
slutsatser. För att få ett bättre resultat kan man göra undersökningen i större utsträckning, med 
fler elever och kanske i jämförelse med flera andra skolor. Man kan också ställa fler frågor i 
enkäten angående andra faktorer som påverkar barns stress. Intervjuer med olika lärare, 
skolsköterska och kuratorer som arbetar med barn och ungdomar i skolan kan ge en ännu 
bättre bild av situationen. Trots begränsningen i vår undersökning finns det anledning att ta 
våra respondenter på största allvar. Vi måste förbättra elevernas arbetsmiljö i våra skolor, vi 
måste organisera studierna på ett sätt som inte skapar stress, vi måste föra en dialog med 
hemmen så att vi vuxna kan hjälpa ungdomarna att hitta en balans mellan aktiviteterna i 
skolan och på fritiden, vi måste avdramatisera betygshetsen, vi måste föregå med gott 
exempel och ta oss tid med eleverna på individbasis. Framförallt måste vi tillsammans med 
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eleverna diskutera oss fram till ett arbetssätt som förebygger stress. Det är viktigt att våra 
elever möter framtiden med tillförsikt och det är en uppgift som alla vuxna på alla nivåer i vår 
samhällsstruktur måste ta på sig. I vår undersökning framgick tydligt att många av våra 
ungdomar är oroliga inför framtiden.   
 
Den här undersökningen har väckt ett stort intresse hos oss och har varit mycket givande för 
oss, både som pedagoger och som föräldrar. Efter att ha läst litteratur, tidigare forskningar och 
resultatet av vår enkät kan vi se att det finns ett större behov av kunskap och förståelse om 
barns stress i skolan. Ett sätt att lära sig att hantera stress är att använda sig av 
avslappningsprogram vilket är bra för både vuxna och barn. Vi anser att samarbetet mellan 
hem och skola beträffande stresshantering också är av stor vikt. I skolsituationer krävs dock 
mer resurser för att skapa en tryggare och lugnare miljö med ökat vuxenstöd för eleverna i 
skolan. Det finns många fördelar med en studie som vår. Vi kommer säkert att ta upp frågan 
med blivande kolleger vilket kan i det långa loppet skapa en inbyggd gemensam beredskap 
mot negativ stress redan på planeringsstadiet av undervisningen. Det kanske låter som en 
utopi i dagens hetsjakt på kronor och ören men vi måste ändå göra ett försök. Vi som utför 
studien vill i alla fall få så mycket information som möjligt om studenternas upplevelser så att 
vi får goda rutiner i vår profession. 
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Bilaga 
 
 

Enkätundersökning 
 
 
 
Hej! 
 
Vi läser lärarutbildningsprogrammet vid Mälardalenshögskola. Just nu läser vi sista terminen 
och ska göra ett examensarbete. Vi har valt att skriva ett arbete om det aktuella ämnet ”stress 
hos ungdomar i skolan”. För att kunna genomföra vår undersökning behöver vi få in 
information från Dig. Ditt deltagande i dessa studier är viktig för oss, så tänk noga igenom de 
svar du lämnar på enkäten. Du behöver inte skriva ditt namn på enkäten vilket gör att du 
kommer att vara anonym. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Lennart Wisell & Hassan Husseinzadeh 
 
 
 

      Sätt kryss för rätt alternativ: 
 

               Kille    Tjej 
 
  
                   

           Invandrarbakgrund         
       

           Ej invandrarbakgrund 
 
 
 
 
 
 

               Årskurs … 
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1.  Är din arbetssituation i skolan stressig? 
 

  Nej, inte alls. 
  Ofta. 
  Ibland. 

 
Kommentar: 
 
 
 
2. Är studietakten i skolan den rätta för just dig? 
 

  Studietakten passar mig utmärkt. 
  Studietakten är för snabb. 
  Studietakten är för långsam. 

 
Kommentar: 
 
 
 
3.  Upplever du att din skolmiljö är lugn och harmonisk? 

 
  Ja, den är lugn och harmonisk. 
  Nej, den kan vara stressande. 
  Det finns saker som det skulle gå att ändra på. 

 
Kommentar: 
  
 
 
4. Håller du på med många aktiviteter, som inte har att göra med skolarbetet, under din fritid? 
 

  Jag har flera fritidsaktiviteter. 
  Jag har inte tid att ägna mig åt massa aktiviteter beroende på skolarbeten. 
  Jag ser till att det ibland finns tid över för att absolut inte göra någonting. 

 
Kommentar: 
 
 
 
5a. Finns det någon form av konkurrens mellan eleverna i din klass t. ex i fråga om bra betyg? 
 

  Inte alls. 
 Det finns en hård konkurrens. 
 Mellan några elever pågår det en ständig konkurrens. 

 
Kommentar: 
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5b. Om du upplever konkurrens känner du dig stressad av den situationen. 
 

  Nej, inte alls. 
  Ja, ibland 
  Ja, alltid 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
6. Känner du dig utvilad efter lovdagar? 
 

  Ja, väldigt. 
  Nej, inte alls. 
  Ibland. 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
7. Sömnsvårigheter kan vara ett tecken på stress bland ungdomar. Sömnsvårigheter kan 

betyda att du sover dåligt eller att du sover ovanligt mycket. Med ovanligt mycket menar 
vi om du sover bort en stor del av din lediga tid. 

 
 
Upplever du dig ha någon form av dessa sömnsvårigheter? 
 

  Jag upplever att jag har svårt att somna på kvällarna. 
  Jag har väldigt svårt att stiga upp på helgen. 
  Jag har inga av dessa problem. 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
8. Tillbringar du mycket tid framför TV:n, datorer och dataspel? 
 

  Ja, fler än fyra timmar per dag. 
  Nej, mindre än fyra timmar per dag. 
  Det är olika, ibland tillbringar jag mer, ibland mindre. 

 
Kommentar:   
 
 
 
 
 

 37  



                                                                                                                                                                             

9. Har du ofta ont i magen eller i huvudet? 
 

  Väldigt ofta. Mer än en gång i veckan.  
  Ibland, mindre än en gång i veckan. 
  Nästan aldrig. 

 
Kommentar: 
 
 
 
10. Har du ofta spänningar i kroppen t.ex. muskelvärk eller ont i nacke och axlar? 
 

  Ja, väldigt ofta. 
  Ibland. 
  Nästan aldrig. 

 
Kommentar: 
 
 
 
11. Händer det att du blir arg och irriterad på dina föräldrar eller dina kompisar? 
 

  Ja, ofta. 
  Ibland. 
  Nej, inte alls. 

 
Kommentar: 
 
 
 
12. Har det hänt att du har haft hjärtklappningar eller svårt med andning i 

prestationssituationer? 
 

  Ja, ofta. 
  Ibland. 
  Nej, inte alls. 

 
Kommentar: 
 
 
 
13. Hur påverkas dina matvanor när du är stressad? 
 

  Jag har ingen matlust. 
  Jag äter mer än vanligt. 
  Jag äter som vanligt. 

 
Kommentar: 
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14. Har du någonsin upplevt att livet är deprimerande? 
 

  Jag känner mig ofta deprimerande. 
  Jag får små ”höst depressioner” ibland. 
  Jag har aldrig känt mig deprimerad. 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
15. Händer det att du glömmer saker som du måste göra eller ha med dig? 
 

  Ja, ofta. 
  Sällan. 
  Aldrig. 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
16. Hur upplever du framtiden?  
 

  Jag upplever framtiden väldigt oviss, min oro för den är väldigt stor. 
  Ibland kan jag känna en viss oro inför framtiden. 
  Jag känner absolut ingen oro för framtiden. 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
17. Är det viktigt att se bra ut, för självkänslan och, för att respekteras av omgivningen? 
 

  Det är väldigt viktigt att se bra ut. 
  Jag upplever det inte vara så viktigt att se bra ut. 
  Det viktigaste är insidan och inte utsidan. 

 
Kommentar: 
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18. Tycker du att dina föräldrar/din förälder har den tid som krävs för att lyssna på dig? 
 

  Jag tycker att mina föräldrar/min förälder tar sig den tid som krävs när jag vill prata med 
       dem 
 

  Mina föräldrar/min förälder har det ofta så stressigt att de inte har inte så mycket tid över  
       för att prata med mig. 
 

  Jag pratar inte om mina problem med någon av mina föräldrar. 
 
Kommentar: 
 
 
 
19. Om du någon gång har behov av att tala med någon vuxen, t.ex. en skolsköterska eller en 
lärare, finns den personen tillgänglig för dig?  
 

   Jag har alltid tillgång till en vuxen person som kan lyssna på mig under skoltid. 
   Nej, det finns inte någon som jag kan tala med på skolan. 

 
Kommentar: 
 
 
 
20. Upplever du att omgivningen, föräldrar och lärare, ställer för höga kav på dig? 
 

   Ja, ofta. 
   Sällan. 
   Aldrig. 

 
Kommentar: 
 
 
21. En person som har en stressad arbetssituation kan ibland uppleva det svårt att koncentrera 
sig. Har du upplevt att detta stört dig i dina studier? 
 

   Jag upplever ofta att jag har svårt att koncentrera mig då jag jobbar under press. 
   Jag har inga problem med att koncentrera mig även om jag jobbar under press. 

 
Kommentar: 
 
 
22. Hur känns det att leva i ett samhälle där olika kulturer är blandade? 
 

   Jag upplever den väldigt jobbigt. 
   Jag upplever den som en tillgång. 
   Vet ej. 

 
Kommentar: 
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