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Denna uppsats behandlade upplevd stress bland gymnasieungdomar. Syftet var att 
belysa de upplevelser några elever från år två i gymnasieskolan hade om orsakerna 
till stress hos dem själva, samt belysa hur de ansåg att den egna stressen skulle kunna 
reduceras. Studien genomfördes genom tio semistrukturerade intervjuer med 
gymnasieelever på studieförberedande program. Eleverna som deltog i intervjun 
valdes medvetet ut, eftersom de tidigare uttryckt att de känt sig stressade. Resultaten 
visade att respondenterna upplevde stress i skolan, hemmet och samhället. Den 
upplevda stressen var större i skolan och samhället än i hemmet. Det som stressade i 
skolan var tidsbrist, prov, höga krav på sig själv och höga krav från lärare. I hemmet 
kom stressen från höga krav från föräldrar. Stressen i samhället orsakades av 
skönhetsideal, osäkerhet inför framtida yrkesval, miljöhot och extrajobb. Vi 
undersökte dessutom hur respondenterna ansåg att deras stress skulle kunna 
minskas. Enligt dem skulle en schemalagd avslappning och en fördelning av 
arbetsbördan kunna hjälpa. Vid analysen utgick vi ifrån locus of control och tittade 
således närmare på var respondenterna tycktes lägga kontrollen över sin situation. 
Analysen tydde på att de flesta av respondenterna saknade en intern locus of control, 
vilket innebar att de la kontrollen utanför dem själva. De tycktes således sakna 
kapacitet att själva kunna förändra sin situation.  I Lpf 94 betonas att elever ska ha 
inflytande över undervisningen och detta är något som skulle kunna ge elever en 
intern locus of control. 

Nyckelord: Stress, orsaker, stressreducering, gymnasieelever, locus of control,  
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1. Inledning 

På senare tid har vi kunnat läsa i media att stress bland ungdomar ökat och vi känner 
oss därför som blivande lärare nyfikna på att utforska detta vidare. Genom att 
jämföra våra egna erfarenheter av vår skolgång med de upplevelser vi stöter på hos de 
elever vi möter i dagens skola har vi en känsla av att stressen i skolan har ökat.  

Det finns många källor till stress i människors liv. Vi upplever stress i både arbetslivet 
och privatlivet. Barn och ungdomars arbetsplats, skolan, kan vara en stressande miljö 
att vistas i. Det är viktigt att lyfta fram faktorer som upplevs stressade i skolmiljön för 
att kunna vidta åtgärder och förbättra situationen för eleverna. Det är även viktigt att 
ha en helhetssyn på eleven. Alla har vi ett liv utanför vår arbetsplats, så även våra 
ungdomar och allt som händer i livet har en inverkan på välbefinnandet. De senaste 
decennierna har präglats av snabba förändringar, vilket har gjort att människor 
upplever stress i större utsträckning än tidigare. Dessa förändringar är något som 
eleverna i skolan måste lära sig att bemöta. I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 
1997, s 5) står det att ” eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med 
stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.” Samhället idag kräver en flexibilitet av oss, som för vissa kan vara svår att 
anpassa sig till. Som lärare kan vi inte vara säkra på vad som kommer att krävas av 
våra elever i framtiden, eftersom samhällsförändringarna sker i en snabb takt.  
 
Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet) har den psykiska ohälsan bland 
unga ökat. I undersökningar som gjorts har det visat sig att förekomsten av psykiska 
och psykosomatiska besvär ökat markant de senaste 20 åren. 1989 hade 11 % av 
kvinnor mellan 16-24 år sömnproblem, 2003 hade siffran stigit till 27 %. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa de upplevelser några elever från år två i 
gymnasieskolan har om orsakerna till stress hos dem själva, samt belysa hur de anser 
att den egna stressen kan reduceras. 

 

1.3. Frågeställningar 

Vad är det i ungdomars skolmiljö som orsakar stress enligt dem själva? 
 
Upplever de orsaker till stress i hemmiljön?  
 
Vilka faktorer i samhället upplever de som orsaker stress? 
 
Hur kan stress motverkas enligt ungdomarna? 
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2. Litteraturbakgrund 

I följande kapitel kommer bakgrund och definition av stress att presenteras. Vidare 
tas Lpf 94, stress i skolan, stress i hemmiljö och stress i samhället upp. 

 

2.1. Bakgrund och definition av stress 

Det har tagit miljontals år för människan att utvecklas till den art hon är i dag. Även 
den miljö hon anpassade sig till har förändrats mycket långsamt. 
Samhällsutvecklingen har dock inte alltid förlöpt i jämn takt utan vissa förändringar 
har påverkat människans sätt att leva på ett mer radikalt sätt, exempelvis den 
industriella revolutionen. Det faktum att människohjärnan i stort sett förblivit 
oförändrad i årtusenden medan samhällsutvecklingen gått i en rasande, 
accelererande takt, kan vara en bidragande orsak till att stress blivit en så vanlig 
företeelse i vårt samhälle (Theorell, 2003). Enligt Währborg (2003) har aldrig den 
sociala och kulturella utvecklingen gått så fort som nu på 2000-talet. Tunga 
kroppsarbeten finns inte kvar i samma utsträckning som tidigare. Trots detta finns 
påfrestningarna kvar, om än av ett annat slag. Idag måste människan alltid finnas till 
hands och vara villig att anpassa sig till olika situationer. Vår uppfattning av tiden har 
även den förändrats. Tiden tycks inte längre räcka till och fritiden anses i mångt och 
mycket vara ett slöseri. Detta är något som Währborg anser oundvikligen kan leda till 
stress. Hargreaves (2004) menar att dagens samhälle kännetecknas av 
oförutsägbarhet och konkurrens. Han kallar detta för ett kunskapssamhälle, som 
karaktäriseras av individualism och tävlingsanda. I detta samhälle är kunskapen 
ständigt föränderlig, vilket får som följd att dagens ungdomar är tvungna att utveckla 
sin förmåga till flexibilitet och individualism. Detta är även något som Kernell (2002) 
skriver om. Han jämför dagens situation med hur det var för 200 år sedan. Då gick 
kunskapsinhämtningen ut på att samla information, som skulle memoreras. Idag ser 
situationen helt annorlunda ut. Vi har mycket större tillgång till information, vilket 
innebär att det viktiga inte längre är att lära sig utantill utan att lära sig att både söka 
och sovra bland allt material. Dagens elever behöver även lära sig att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till den information de möter.  

Enligt Porsman (2000) finns det olika definitioner av begreppet stress. Dels syftar det 
på de påfrestningar vi utsätts för och dels på det tillstånd som uppstår inom oss när vi 
reagerar på dessa påfrestningar. Ordet används således både för att beskriva något i 
den yttre miljön och för att beskriva en inre känsla. Stress behöver inte enbart syfta 
på något negativt. Den positiva stressen fungerar som fartgivare och kan vara 
utvecklande. En viss prestationsängslan kan hjälpa både barn och vuxna att prestera 
bättre. Stressen är då en drivkraft och en utmaning. Det är den som får oss att våga 
pröva och utvecklas. Porsman menar vidare att stress fungerar olika för olika 
personer. Det som är stressande för en person kan vara utmanande för någon annan. 
Den negativa stressen uppkommer när kraven är för stora för vad individen klarar av, 
även detta är således individuellt. 

Förr när människor upplevde fysiska stressreaktioner gjorde kroppen sig redo för 
kamp eller flykt. Den stress våra förfäder upplevde var direkt relaterad till 
överlevnad. För dem gällde det att kämpa eller fly då fara hotade. De stressreaktioner 
som dagens människor upplever är likadana, men skillnaden är att vårt samhälle inte 
är uppbyggt på så vis att vi kan ta oss ur stressen genom kamp eller flykt. Istället 
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måste vi anpassa oss efter situationen. Stressen blir därför ofta både ihållande och 
konstant. Det uråldriga sätt att reagera på stress är därför snarare till nackdel för oss i 
våra moderna livsmiljöer (Theorell, 2003). 

De faktorer som framkallar stress kallas i litteraturen för stressorer. Dessa 
påfrestningar kan i princip vara vilka som helst, eftersom all förändring i 
livsbetingelserna kan framkalla stress. Människan påverkas nämligen av 
förändringar, särskilt de som upplevs som hotande. När en individ utsätts för många 
förändringar under en viss tid ökar risken för en negativ hälsoförändring. Det spelar 
således ingen roll om förändringen i sig upplevs som positiv eller negativ utan 
mängden påfrestningar kan tillslut få en negativ inverkan på individen. En ung 
människa med ansträngd ekonomi kan klara denna påfrestning, medan en ansträngd 
ekonomi tillsammans med hög arbetsbelastning i skolan och konflikter i hemmiljön 
kan skapa stress (SOU 2006:77). 

 

2.2. Lpf 94 

I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 5) står det att skolans uppdrag är att ge 
en utbildning som ska ”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”. Elevernas utbildning ska 
ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Vidare står att ”eleverna skall i skolan få 
utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både 
självständigt och tillsammans med andra”. Detta med tanke på att samhället ständigt 
genomgår förändringar som kräver att individen måste kunna anpassa sig, för att på 
så sätt kunna delta i samhället.  

Skolan måste även belysa miljöperspektivet. Eleverna ska få ”insikter så att de kan 
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna” och detta 
är något som ska genomsyra all undervisning (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 5). 

Skolans ansvar är att ”utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar 
och aktivt deltaga i samhällslivet” (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 4). Detta ska 
ske genom att eleverna tillåts ha inflytande på undervisningen, vilket kräver att 
skolan tydliggör elevernas rättigheter och skyldigheter samt utbildningens mål, 
innehåll och arbetsformer. Eleverna har således ansvar för att planera och genomföra 
sina studier och ska både kunna påverka undervisningens innehåll och former 
(Utbildningsdepartementet, 1997, s. 13). Lpf 94 betonar att läraren ska ”utgå från att 
eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan”. 
Läraren är även ålagd att gemensamt med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 14). Läraren ska dessutom 
”samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen” 
(Utbildningsdepartementet, 1997, s. 12). 
 
När det gäller betyg och bedömning är läraren skyldig att ge eleverna kontinuerlig 
information om vad de uppnått samt vad som behöver vidareutvecklas.  Eleverna ska 
dessutom få veta vad som ligger till grund för betygssättningen. Vid betygssättning 
ska läraren ta hänsyn till all kunskap eleven har, även den som hämtats utanför 
undervisningen. Läraren ska således göra en helhetsbedömning av eleverns 
kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 16). 
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2.3. Stress i skolan  

Skolan kan vara en mycket ansträngande plats att befinna sig på. Många elever är 
utsatta för ihållande stress. Skoldagen är fylld av händelser och det är snabba byten 
mellan ämnen och teman. Eleverna hinner inte mer än att komma in i arbetet förrän 
det ska avbrytas. De uppsplittrade dagarna kan göra det svårt för eleverna att se 
helheten. Skolan är numera teoretiskt inriktad och bygger på prov och kontroll, vilket 
uppmuntrar till konkurrens och stress (Andersson, 2002). Enligt Währborg (2003) är 
det framförallt konflikter som har att göra med tid och beslut som stressar unga. Det 
är stressande att både hinna med läxor och sin fritid och stressen, menar han, är en 
reaktion på att de unga inte känner att de har kontroll över sin situation.  

Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet, 2006) menar många gymnasister 
att det är prov och läxor som stressar upp dem mest och särskilt stressande är det när 
arbetsbelastningen är ojämnt fördelad. De upplever vidare att tiden inte räcker till för 
att slutföra alla de uppgifter de får, vilket ytterligare är en orsak till stress. Woxberg 
(2005) menar även hon, att det är prov som stressar elever mest. All form av test och 
kontroll sätter stor press på eleverna. Prov som baseras på faktakunskaper ger både 
informationsstress och moralisk stress. Eleverna stressas över all fakta de ska kunna, 
men också av känslan att eventuellt göra fel och misslyckas. Ellneby (1999) skriver att 
en av de viktigaste orsakerna till stress hos unga är känslan av otillräcklighet, att inte 
räcka till och duga. Då unga utsätts för större krav än de kan leva upp till upplever de 
ofta en känsla av misslyckande som påverkar självkänslan och tron på den egna 
förmågan. 

Ju äldre eleven blir desto mer kännbar blir skolstressen. För den gymnasist som 
planerar att fortsätta med högskolestudier är slutbetyget av största vikt. I 
programinformationen för både det naturvetenskapliga programmet och det 
samhällsvetenskapliga programmet står det att dessa båda är studieförberedande och 
syftar till att ge eleverna behörighet till de flesta grundutbildningar vid högskola och 
universitet (Skolverket, 2008a). Gymnasieskolans kursplaner för de nationella 
programmen, ställer höga krav på elever. För att få ett högre betyg än godkänt ska 
eleverna, i samhällskunskap A, kunna visa analytisk och källkritisk förmåga samt 
föreslå lösningar (Skolverket 2008b). I en undersökning från Stockholms universitet 
från 2003 uppgav 30% av eleverna i åldrarna 10-18 år att de regelbundet led av 
huvudvärk. 22% hade besvär med magen och 36% hade svårt att somna (Dahlkwist, 
2004). Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet) riktar många elever kritik 
mot de, enligt dem, luddigt formulerade betygskriterierna. De upplever att dessa gör 
det möjligt för varje enskild lärare att själv fritt tolka och bestämma målen, vilket gör 
betygssättningen orättvis och stressande.  

För omkring trettio år sedan kom en rapport om det buller som unga utsätts för. Det 
finns ett tydligt samband mellan antalet elever och en hög bullernivå. Amerikansk 
forskning från 1996 visar att bullret inte bara stressar utan också hämmar den 
intellektuella och språkliga utvecklingen (Ellneby, 1999). Även miljöer som är till för 
elevernas lediga tid är stökiga och bullriga. Korridorer och uppehållsrum kan vara 
stressande miljöer att vistas i. Särskilt i de fall där skolan saknar resurser för att ha 
personal som kan vara ute bland eleverna (Woxberg, 2005). Enligt Währborg (2003) 
kan buller dessutom i förlängningen leda till sömn- och koncentrationssvårigheter.  
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2.4. Stress i hemmiljö  

Familjen är enormt viktig för barn och ungdomar på många sätt. De får sina första 
riktiga relationer till sina nära och kära och om relationerna bygger på kärlek och 
trygghet är det ifrån familjen de får känslomässigt stöd och en plats att återhämta sig 
på. Fungerar den inte kan den bli en av de främsta stressorerna hos unga. När 
ungdomar mår dåligt och är stressade har familjesituationen en stor betydelse 
Währborg (2003).    

I Sverige finns otaliga skilsmässobarn som känner sig stressade. Barnen måste 
acceptera att familjen splittras, utan att kunna påverka situationen. Dessutom känner 
de sig ofta skyldiga till föräldrarnas separation. De kan uppleva att de slits mellan 
föräldrar som båda försöker vinna över barnet på sin sida. De måste ta svåra beslut 
som t.ex. var de ska fira jul, ha semester och bo, vilket är påfrestande och stressande. 
Om föräldrarna har delad vårdnad kan de dessutom tvingas att flytta mellan två hem 
vilket kan vara en påfrestning. År 1995 förekom skilsmässa i 25 av 1000 barnfamiljer 
i Sverige (Zlotnik, 1999) även enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet) har 
skilsmässorna ökat. Flertalet undersökningar som gjorts på skilsmässobarn pekar på 
att de upplever skilsmässan som mycket stressande. Barnen upplever ofta en 
osäkerhet och otrygghet. Studier har även visat att barn bosatta med en förälder 
presterar sämre i skolan (Ellneby 1999).  

Föräldrars arbetslöshet påverkar också barnen. Även här kan de känna skuld för hur 
föräldern förändras. De påverkas nämligen starkt av hur föräldrarna mår. I sådana 
situationer är det viktigt att barnet får veta att föräldern inte mår bra, men också att 
det inte är barnet som är orsak till den vuxnes problem (Ellneby, 1999). 

En annan orsak till att unga blir stressade kan vara understimulering, att de inte får 
något meningsfullt att sysselsätta sig med. Detta kan ge upphov till känslor av oro, 
olust och leda, som i sin tur kan leda till passivitet (Ellneby, 1999). Det motsatta 
problemet är då de aldrig får tid att bara vara. Tillvaron med skola och 
fritidsaktiviteter hindrar utvecklingen av den egna kreativa förmågan. De har många 
gånger för många aktiviteter som gör att hela deras vardag är inrutad och att det inte 
finns någon tid för eftertanke och vila. De lever i ett tempo där det ofta handlar om 
att komma framåt och prestera. Kraven på dem blir därmed för stora (Andersson, 
2002). Enligt SOU 2006:77 uppger många flickor att de får ta mycket ansvar hemma, 
vilket leder till att tiden till skolarbete och vila inte räcker till. 

 

2.5. Stress i samhället 

På drygt 20 år har barndomen genomgått en revolutionerande förändring. 
Socialisationen av de unga har flyttats från kärnfamiljen till samhälleliga 
institutioner, media och kamratgrupper. Redan i tidig ålder lär vi oss exempelvis att 
anpassa oss efter tider, vilket följer med oss upp i åldrarna. Samhället kräver även att 
vi utbildar oss i större utsträckning och detta kan upplevas ta mycket tid (Zlotnik, 
1999). Vi ska dessutom vara tillgängliga hela tiden. Elektronisk post, som ersatt de 
vanliga breven, ska helst besvaras omgående. Mobiltelefoner gör att människor 
förväntas vara kontaktbar dygnet runt. Pauserna i samhället tycks krympa och 
dötiden är närmast obefintlig (Dalid, 1999). Det talas ibland om IT-stress. Denna 
stress är ett resultat av den snabba utvecklingen av kommunikationen. Känslan av att 
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alltid behöva vara tillänglig samt hänga med i den tekniska utvecklingen blir därmed 
stressande (Dahlkwist, 2004). Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet) 
känner sig gymnasisterna stressade över att just alltid vara nåbar, men enligt dem går 
det inte att exempelvis stänga av mobiltelefonen, eftersom de då stressas över tanken 
på att missa något.  

Numera finns det även obegränsat med aktiviteter och det finns otroligt mycket att se 
och göra. Detta kan dock för många upplevas som ett krav på att ständigt behöva vara 
aktiv. Vi har blivit storkonsumenter av upplevelser. Det är vanligt att få frågor om vad 
man ska göra eller vart man ska resa på semestern. Människor av idag antas 
nämligen alltid vara upptagen med något, inte minst under sin lediga tid (Dalid, 
1999). Som resultat av pressen på att vara en aktiv människa har upplevelsestress 
blivit en vanlig företeelse. Det kan ibland råda en tävlingsanda om vem som upplevt 
det mesta och det bästa och att välja dyra aktiviteter kan dessutom leda till stress över 
ekonomin (Dahlkwist, 2004).  

Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet, 2006) finns det inga belägg för att 
den ökade stressen bland unga har att göra med deras bristande framtidstro. Enligt 
undersökningar som gjort ser merparten av unga, i åldrarna 10 till 29 år, ljust på sin 
framtid. Däremot konstaterar SOU att de unga uppger att de blir stressade av de 
många val de står inför. Det absolut mest stressande är vetskapen om att varje gång 
de gör ett val, väljs något annat bort. Det finns således en oro för att välja fel. De 
uppger en oro inför framtiden som till stor del handlar om kommande yrkesliv. De är 
dels rädda för att göra fel yrkesval och dels för att bli utan arbete efter studierna och 
inte kunna försörja sig.  

Vi konsumerar även varor mer än tidigare och den höga materiella standarden är 
kostsam. Detta i sin tur leder till att vi måste arbeta mer för att ha råd med det som 
finns tillängligt. Den tekniska utvecklingen har underlättat vårt vardagliga liv, men 
trots detta har vi inte fått mer tid över. Tiden som maskinerna vinner åt oss används 
delvis till att sköta och bruka de produkter vi införskaffat (Dalid, 1999). Enligt 
undersökningar gjorda av SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet) är det inte 
tidsbristen i sig som är stressande utan just att vi i dagens samhälle har andra 
möjligheter, krav och förväntningar.  Tiden är idag densamma som för hundra år 
sedan, men vi prioriterar annorlunda.  

Media har dessutom fått ett enormt inflytande. Detta har bidragit till att gränsen 
mellan barndom och vuxenliv suddats ut. Media lär unga om vuxenvärlden och dess 
problem innan de fått uppleva den på egen hand. Sambandet mellan kronologisk 
ålder och social kunskap har, genom TV, försvagats. Vad barn visste om världen 
bestämdes förr av vuxna. Hemmet var en skyddad miljö där besökare blev som en 
länk till ny information om omvärlden. I dag utgörs den länken av media. Skillnaden 
här är att gästen var inbjuden av föräldrarna, medan medias påverkan är betydligt 
svårare att kontrollera (Zlotnik, 1999). Enligt SOU 2006:77 
(Utbildningsdepartementet) uppfattar många ungdomar att medias bild av hur man 
ska vara och hur man ska se ut bidrar till att de känner sig stressade. De känner sig 
tvingade att prestera mer än de orkar och de känner att de inte klarar av att leva upp 
till rådande skönhetsideal. Ambjörnsson (2004) tar även upp detta fenomen i sin 
avhandling. Hon menar att gymnasietjejer får sin identitet utifrån hur väl de lyckas 
manipulera sin egen kropp efter rådande mönster. Hon påvisar även samband mellan 
hur samhället genom media ställer krav på hur en tjej ska vara och tjejers negativa 
uppfattning om sin egen kropp. De måste passa in för att bli socialt accepterade, för 
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om någon faller utanför ramarna är de tvungna att anpassa sig för att inte bli utstötta. 
Denna uppfattning anser hon inte enbart ska ses som ett tecken på fåfänga utan som 
en företeelse som avspeglar samhället i stort. Vidare skriver hon att det var först 
under 1990-talet som forskare började dokumentera en ökad bildmässig 
sexualisering av kvinnors kroppar i media.  

 

3. Stresshantering 

Det finns olika sätt att hantera stress. Dels handlar det om sättet att tolka sin 
situation på och dels hur påfrestningarna hanteras. I följande kapitel kommer två 
teorier om stresshantering samt en metod för stressreducering att presenteras. 

 

3.1. Locus of control 

Locus of control är ett begrepp som myntades av psykologen Julian Rotter. Enligt 
honom har vissa människor en extern locus of control, vilket innebär att de upplever 
att kontrollen över det egna livet främst ligger utanför dem själva och de är hjälplösa. 
Det är således slumpen och andra yttre faktorer som styr hur livet kommer att bli. 
Personer med extern locus of control kan exempelvis mena att de inte kan få ett 
drömjobb genom att jobba hårt utan det handlar främst om att vara på rätt plats vid 
rätt tidpunkt. Motsatsen till detta är, enligt Rotter, intern locus of control, vilket 
innebär att kontrollen ligger hos individen själv. Människor med intern locus of 
control anser i högre grad att de själva kan påverka sin situation. Dessa personer 
anser att de själva i mångt och mycket kan styra över om de får sitt drömjobb eller 
inte (Myers, 1999). 
 
Studier har visat att individer med intern locus of control är mer självständiga, 
optimistiska, får bättre resultat i skolan och har en lägre stressnivå än de med extern 
locus of control. En intern locus of control främjar således det psykiska 
välbefinnandet (Myers, 1999). 
 

3.2.  KASAM och socialt nätverk 

Enligt Antonovsky (2004) behöver människan en känsla av sammanhang för att må 
bra. Han har definierat det i begreppet KASAM, som betyder Känsla Av SAManhang. 
Han noterade att vissa människor trots stora påfrestningar ändå mådde bra och 
utvecklades.  Enligt honom måste tillvaron vara begriplig, hanterlig och meningsfull 
för att man på så sätt ska få en förståelse för sin existens och klara motgångar och 
påfrestningar. Detta är även viktigt när det gäller att hantera stress. Han skriver att 
människan behöver göra de stressorer hon möter begripliga för att på så sätt kunna 
hantera dem och vända dem till något meningsfullt. Det är således viktigt att 
människan har förståelse för det som sker omkring henne, eftersom detta ger en 
känsla av att situationen är hanterbar och meningsfull. 

Ett annat mycket viktigt skydd mot stress är att man har ett socialt nätverk. Föräldrar 
som inte har tillgång till ett fungerande socialt nätverk i form av familj, släkt och 
vänner som kan avlasta dem är särskilt utsatta. Unga som har ett yttre socialt nätverk 
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samt en familj som ger uppmuntran och stöd åt de egna resurserna ger ett gott skydd 
mot stress (Ellneby, 1999).  
 

3.2. Avslappning och massage 

Enligt Björkqvist (2002) mår många idag psykiskt dåligt. Samhället ställer krav på att 
vi ska gå på högvarv och vara aktiva på jobbet, i skolan och på fritiden. Elever 
kommer ofta till skolan med spänningar i kroppen. Därför är det viktigt att reducera 
dessa spänningar, vilket kan göras genom avslappningsövningar. Forskning har visat 
att barn som tränat avslappning upplever mindre stress samtidigt som 
koncentrationen förbättras, vilket även leder till bättre skolresultat. 

Ett annat sätt skolan kan hjälpa elever till avspänning är att låta barnen massera 
varandra. På Touch Research Institute i Florida har forskare sedan 1994 gjort studier 
om massage och dess positiva inverkan på hälsa och inlärning. Enligt dessa studier 
kan massage både lindra smärta och stärka immunförsvaret. Det har visat sig att 
massage har en positiv inverkan på depressiva personer, eftersom stresshormonet 
kortisol minskat efter beröringen. Personerna bedömde även sin ångestnivå som 
avsevärt lägre. En annan positiv effekt, som har framkommit vid studier, är att den 
logiska förmågan förbättrats efter massage. Det har visat sig att personer, som fått 
massage, verkar kunna lösa matematiska problem lättare än tidigare. Därför anser 
Björkqvist att massage kan användas i skolan, eftersom det får eleverna att gå ner i 
varv och slappna av (Björkqvist, 2002).  

 

 

4. Metod 

I följande kapitel kommer vår metod att presenteras.  

 

4.1. Respondenter och urval 

Respondenterna var tio gymnasieelever, fem från det samhällsvetenskapliga 
programmet och fem från det naturvetenskapliga programmet. Från båda 
programmen intervjuades två manliga elever och tre kvinnliga. Samtliga 
respondenter gick i år 2 på en medelstor skola i mellansverige.    

Eleverna som deltog i intervjun valdes medvetet ut eftersom de tidigare uttryckt att 
de känt sig stressade. Vi gjorde således ett subjektivt urval, vilket Denscombe (2000) 
skriver att forskaren bör göra då respondenten anses ha något specifikt att tillföra det 
valda forskningsområdet, i vårt fall stress.  Eftersom stress kan vara ett känsligt ämne 
kontaktades skolans kurator innan eleverna fick förfrågan om de ville delta i studien. 
Kuratorn tillfrågades om huruvida hon ansåg att vår studie berörde ett för känsligt 
område. Hon försäkrade oss om att så länge eleverna var medvetna om syftet med 
studien fanns det inga skäl att avstå från att genomföra den. Därefter kontaktades 
eleverna. Respondenterna i vår undersökning, som gick det samhällsvetenskapliga 
programmet, har en av författarna undervisat och hon har genom samtal fått reda på 
att de upplevt sig stressade. Eleverna från det naturvetenskapliga programmet 
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tillfrågades av sin mentor om de upplevde stress och om de var villiga att delta i 
studien. Dessa fem elever intervjuades senare av den av oss som undervisat 
samhällseleverna och samhällseleverna intervjuades av den av oss som inte har haft 
kontakt med några av eleverna.   

  

4.2. Procedur 

Metoden som valts för att undersöka stress hos gymnasieelever är semistrukturerad 
intervju. Denna metod valdes för att få en djupare inblick i hur respondenterna 
tänker om och upplever stress. Enligt Denscombe (2000) lämpar sig 
semistrukturerade intervjuer då syftet är att respondenterna ska ges tillfälle att 
utveckla sina idéer och tankar och tala utförligt och fritt om ämnet. Intervjuerna 
genomfördes under tre dagar och tog mellan 30 och 60 minuter. Varje intervju 
spelades in på band och transkriberades strax efter intervjutillfället. Eleverna fick 
intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes för att minska eventuell nervositet 
samt ge dem en möjlighet att tänka igenom sina svar. Vid intervjutillfällena fick 
eleverna information om hur intervjun skulle genomföras. Vi informerade om att 
samtalet skulle bandas och att frågorna kunde följas upp av följdfrågor. Vi underströk 
att det var deras upplevelser av stressen som skulle stå i fokus och att vår roll var att 
lyssna och varken komma med råd eller stöd. Respondenterna informerades även om 
att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de 
ville det.  De fick även information att deras identitet och själva intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt och att intervjuerna enbart kommer att användas i vår 
studie. 

 

4.3. Databearbetning 

Efter att vi transkriberat våra respektive intervjuer kopierade vi upp dubbla 
uppsättningar av dem och satte oss på var sitt håll för att läsa igenom dem och 
försöka hitta teman för analysen. Denscombe (2000) menar att forskaren hittar det 
relevanta i intervjuerna genom att leta efter återkommande teman i texten. De teman 
vi hittade markerade vi med olika färger för att tydliggöra de mönster vi hittat.  Det är 
alltså våra tolkningar som ligger till grund för analysen.  

 

4.4. Reliabilitet och validitet 

Tillförlitligheten i vår studie kan ha påverkats av det faktum att vi genomförde våra 
intervjuer innan ett lov. Detta kan ha inverkat på svaren respondenterna gav, 
eftersom arbetsbördan kan ha varit stor just då. Dessutom arbetar en av oss på 
skolan, vilket även det kan ha inverkat på resultaten. Vi såg dock till att hon inte 
intervjuade elever som hon kände och därför är det troligt att detta inte inverkade på 
respondenternas svar.  

Reliabiliteten kan i vissa fall försvagas vid intervjuer, eftersom intervjun i sig gör det 
svårt att få en objektiv bild av verkligheten. Vi eftersträvar dock inte att kunna 
generalisera våra resultat utan vill få en inblick i hur några unika individer skildrar 
sin stress. Förtjänsterna av intervjumetoden överväger därmed, då vi genom 
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intervjun får reda på respondenternas upplevelser av sin stress på en djupare nivå. 
Våra intervjuer spelades in på band, vilket, enligt Denscombe (2000), kan ha en 
hämmande effekt på respondenterna. I vårt fall upplevde vi inte någon sådan 
hämmande effekt, då samtliga respondenter talade öppet om sin stress.  

För att ändå hålla en så hög reliabilitet som möjligt såg till att vara väl förberedda och 
i god tid till intervjuerna. Innan intervjuerna började såg vi till att respondenterna 
kände sig lugna och trygga och vi bemötte dem vänligt och respektfullt. Under själva 
intervjuerna strävade vi båda efter att hålla oss neutrala samtidigt som vi försökte 
vara lyhörda för deras svar, allt enligt Denscombes rekommendationer.  

En fördel med den metod vi valt är att vi under intervjuerna hade möjlighet att ställa 
följdfrågor och därigenom se till att vi uppfattat respondenternas svar på ett korrekt 
sätt. Detta är något som stärker validiteten enligt Denscombe (2000).  

 

4.5. Etik 

Vi har i vår studie följt Vetenskapsrådets (2008) fyra etikkrav. Vi har i missivbrevet 
och vid varje intervjutillfälle informerat respondenterna om att deras deltagande är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. De har även vid dessa två 
tillfällen fått reda på vad intervjuerna ska användas till. Därmed har vi uppfyllt 
informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter 
valde att frivilligt fullfölja intervjuerna. Konfidentialitetskravet har vi tillgodosett 
genom att se till att all information som vi fått från våra respondenter är skyddat från 
insyn. I vår uppsats kommer inga identiteter att kunna spåras, därför har vi valt att 
justera språket i de citat vi använder i uppsatsen. Innebörden av det sagda är 
densamma, men språket är mer anpassat till skriftspråk. Det sista kravet, 
nyttjandekravet, har uppfyllts genom att intervjuerna enbart kommer att användas i 
vår studie, vilket respondenterna informerades om via missivbrevet och vid 
intervjutillfället. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet att redovisas och analyseras. Resultatet presenteras 
utifrån följande huvudrubriker: orsaker till stress i skolmiljö, orsaker till stress i 
hemmiljö, orsaker till stress i samhället samt hur stress kan motverkas. Dessa har 
formulerats utifrån våra frågeställningar. De teman som valts som underrubriker har 
vi tagit fram genom att jämföra våra separat utvalda teman och utifrån dessa valt 
samstämmiga teman. Under den första huvudrubriken används: tidsbrist, prov, höga 
krav på sig själv och höga krav från lärare. Under den andra rubriken används: höga 
krav från föräldrar. Under den tredje har vi följande underrubriker: skönhetsideal, 
osäkerhet inför framtida yrkesval, miljöhot och extrajobb. Under den sista rubriken 
används: fördela arbetsbördan och avkoppling. Efter varje underrubrik kommer 
resultatet att analyseras utifrån Locus of control (Myers 1999). Detta med tanke på 
att denna teori kan användas för att tolka hur väl en individ kan hantera sin stress. 
Respondenterna har på förhand uppgivit att de känner sig stressade och i analysen 
kommer orsakerna till deras stress att analyseras. De kvinnliga respondenterna från 
det naturvetenskapliga programmet namnges som N1, N2 och N3 och de manliga 
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som N4 och N5. De kvinnliga respondenterna från det samhällsvetenskapliga 
programmet benämns som S1, S2, S3 och de manliga som S4 och S5.  

 

5.1. Orsaker till stress i skolmiljö 

Av intervjuerna framgår att samtliga respondenter upplever skolan som stressande. 

 

5.1.1. Tidsbrist 

 Nio av respondenterna upplever någon form av tidsbrist i skolan. Så här uttrycker sig 
exempelvis N3: 

…man har häcken full och tiden räcker aldrig till, känns det som… 

Fyra respondenter uttrycker att de inte hinner göra sitt bästa.  S1 berättar: 

När en deadline är gjord så är det bara att sätta igång med nästa… Jag hinner 
aldrig bli nöjd innan det ska in. 

Tre respondenter menar att tiden är så knapp att det inte finns något utrymme för att 
andas ut. N2 beskriver sin situation så här: 

Man ska springa från det ena stället till det andra. Ibland hinner jag inte gå till 
skåpet ens. 

Dessa respondenter tycks uppleva en tidsbrist, som de saknar kontroll över. 
Tidsbristen beror på yttre faktorer, så som lärare och scheman. Enligt S1 sker 
inlämningar så pass ofta att hon aldrig har tid att prestera sitt yttersta. Även N3 
antyder att tidsbristen hindrar henne att hinna med det hon ska. N2 tycks däremot 
uppleva att tidsbristen mer har att göra med ett pressat schema, som bidrar till att 
dagarna upplevs jäktiga och därmed stressande. Samtliga respondenter uppvisar 
således en extern locus of control, vilket innebär att de inte upplever att de har 
förmågan att själva ta kontroll över tiden och därmed minska sin stress. 

  

5.1.2. Prov 

Åtta av respondenterna uttrycker någon form av stress vid prov. Fyra av eleverna 
uppger att allt rörande prov är stressande. S5 berättade: 

Jag gillar inte prov. Det är det värsta jag vet. Jag fattar inte varför vi måste ha 
prov alls. Det säger ju ändå inte nåt om hur mycket man kan, man mår bara skit av 
det. 

Två respondenter uppger att de känner sig stressade innan ett prov. S3 uttrycker det 
på det här sättet: 

Värst är det kvällen innan prov. Jag kan knappt sova. Bara ligger där och går 
igenom allt… så rädd att glömma nåt. Tänk att få värsta blackouten när man sitter 
där.  
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N5 tycker att det är som mest stressigt under själva provtillfället: 

Jag tycker att det är stressigt när vi har prov. Alltså när läraren delar ut frågorna 
och innan man sett dom nästan hugger det i magen… Efter är det skönt. 

S4 menar att stressen inte försvinner bara för att provet är avklarat. Han tycker att 
det även är stressigt efteråt. 

…Så tänker man sen att det kanske inte gick så bra ändå, och då tänker jag på det 
hela tiden och så förstorar man upp det och tänker ”jag fick säkert  IG…” 

Respondenterna ovan uppvisar tecken på en extern locus of control. De ger alla 
uttryck för att prov är något de inte kan styra över. S5 förstår inte heller meningen 
med att ha prov. Han tycks därigenom sakna en känsla av sammanhang. Av 
intervjuerna framkom att det inte enbart är själva provtillfället som kan upplevas 
stressande. S3 upplever tiden innan provet som mest stressande, medan S4 påpekar 
att stressen håller i sig även efter avklarat prov. Ett prov som tar en timme att 
genomföra tycks således kunna framkalla en längre tids stress hos respondenterna. 

 

5.1.3. Höga krav på sig själv 

Fyra respondenter menar att de har för höga krav på sig själva och det handlar om att 
få höga betyg.  N1, som vet vad hon vill arbeta med, berättar: 

För att komma in på läkarprogrammet måste jag ha MVG i alla ämnen. 

S4, som är osäker på sitt kommande yrkesval, menar att: 

Man vet ju inte vad som händer i framtiden så det gäller väl att ha så många MVG 
som möjligt. 

Dessa respondenter är målinriktade och studiemotiverade. När det gäller betyg, 
pratar de enbart om de högsta betygen. Skillnaden mellan respondenternas utsagor 
är att N1 vet exakt vad hon vill bli och hur hon ska komma dit, medan S4 strävar efter 
höga betyg för att kunna välja i framtiden. Samtliga respondenter tycks uppleva att de 
själva kan påverka sina betyg och sin framtid. De har således en intern locus of 
control. 

 

5.1.4. Höga krav från lärare 

Två respondenter uttrycker att de upplever det stressande att lärare ställer höga krav 
på dem. N4 beskriver detta så här: 

Alla lärare utgår från att alla satsar på MVG i allt, men så är det inte. Dom tycker 
ju att deras ämne är det viktigaste. Dom fattar inte att vi har andra ämnen också 
och jag förstår inte vad man ska ha allt till. Mycket av det vi läser känns helt 
bortkastat… 
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Respondenterna ovan tycks ha en extern locus of control. De ger uttryck för att 
kraven från lärare sätter press på dem och kontrollen ligger således utanför dem 
själva. N4 tycks inte även sakna en känsla av sammanhang, då han uppger att han 
varken förstår meningen med innehållet i kurserna eller vitsen med att få högsta 
betyg.  

 

5.2. Orsaker till stress i hemmiljö 

Den orsak till stress som framkom rörande hemmiljö handlade om höga 
förväntningar från föräldrarna.  

 

5.2.1. Höga krav från föräldrar 

Två respondenter uppger att de upplever höga krav från sina föräldrar. De menar att 
föräldrarna förväntar sig höga resultat och de saknar förståelse för respondenternas 
egentliga studiebörda. N1 beskriver det så här: 

Jag tycker att det är jobbigt, för dom vill att jag ska vara lika duktig som brorsan 
och det är jag inte. Vissa ämnen är svåra ibland och jag måste jobba ihjäl mig och 
det fattar inte dom hemma. 

Dessa två respondenter menar således att det är föräldrarnas krav och oförståelse för 
respondenternas situation som orsakar deras stress i hemmet. Detta tyder på att de 
upplever någon form av extern locus of control, eftersom ansträngningarna inte tycks 
räcka till.  

 

5.3. Orsaker till stress i samhället 

Nio respondenter upplever faktorer i samhället som stressande. 

 

5.3.1. Skönhetsideal  

Fem respondenter, alla kvinnliga, upplever att medias skönhetsideal ger dem stress. 
S2 beskriver sin situation på följande sätt: 

Man ska vara så himla perfekt också… Alla man ser i TV är ju trådsmala och 
snygga, och så fort man kollar i tidningar, så har ju alla perfekta rumpor och 
snygga kläder. Så det är klart att man känner press att det är så man ska se ut. 

Av intervjuerna framgick att dessa respondenter inte kan styra över rådande 
skönhetsideal. Skönhetsidealen skapas i samhället och respondenterna känner sig 
pressade att följa dem, så att stå emot dessa ideal att för dem inget val. De tycks 
således ha en extern locus of control.  
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5.3.2. Osäkerhet inför framtida yrkesval 

Fyra respondenter uttrycker en osäkerhet och stress inför framtida val. N5 upplever 
stressen så här: 

Och så är det ju det här med vad man ska bli sen. Jag har ingen aning. Jag vet att 
jag vill plugga vidare, men jag vet inte till vad. Man kan ju inte hoppa på en 
utbildning på fyra år om man inte är säker och även om man har en utbildning är 
det ju inte säkert att man får jobb sen. 

Respondenterna ovan har en extern locus of control. De kan inte själva påverka hur 
framtiden kommer att bli och de upplever den som oviss. Stressen tycks komma ifrån 
att de strävar efter något, men vet inte riktigt efter vad.   

 

5.3.3. Miljöhot 

Två respondenter berättar att de känner sig stressade inför dagens 
klimatförändringar, något som de har tagit del av både genom media och skola. N4 
beskriver det på följande sätt: 

Vem har inte hört talas om miljöhot? Det är ju det enda vi håller på med ibland […] 
Det verkar som det redan är kört. Vi utplånar oss och vem bryr sig då om bra 
betyg… Det är ändå kört…  

Här precis som i 5.3.2. är det den ovissa framtiden som är orsaken till stressen och 
respondenterna uppvisar en extern locus of control. Dessa respondenter tycks 
uppleva att de utsätts för information om miljöhot från många olika håll. I skolan tas 
miljöfrågor upp i många olika ämnen och medias frekventa rapporteringar tycks 
påverka respondenterna negativt. 

 

5.3.4. Extrajobb 

Tre respondenter upplever att de aldrig är lediga och de arbetar extra. Enligt S1 känns 
det på följande vis: 

Alltså det snurrar… Jag måste hinna med skolan och jobbet.  Det är så mycket och 
sen när jag är ledig, så tänker jag ”att det bara är två timmar kvar till jobbet” och 
då känner jag mig ändå inte ledig. Sen vet jag att dom kan ringa när som helst och 
det är jobbigt, för man vet ju aldrig när och sen är jag en sån som inte kan säga nej.  

N5, som arbetar extra för att han måste, berättar: 

Det har blivit lite jobbigt hemma, så jag måste jobba för att hjälpa till, men det är 
svårt att hinna med skolan, för här är det ju också mycket att göra… 

Dessa respondenter upplever en extern locus of control. N5, som är tvungen att jobba 
för att hjälpa till hemma, har ingen kontroll över sin situation. S1 har hon valt att 
jobba extra, men hon liksom de övriga med extra jobb upplever trots det en extern 
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locus of control, eftersom de är fast i en situation där de upplever att de inte kan 
kontrollera sin lediga tid.  

 

5.4. Hur stress kan motverkas  

Sju respondenter gav förlag till hur stress kan minskas. Tre av respondenterna gav 
inga förslag alls, vilket tyder på att de är mer utsatta för stress, eftersom de saknar 
verktyg att hantera sin stress på.   

 

5.4.1. Fördela arbetsbördan 

Enligt fem respondenter skulle en fördelning av arbetsbelastningen reducera deras 
stress. Fyra av respondenterna menar att det är lärarnas uppgift att fördela 
belastningen. N3 säger: 

Ja, jag tror ju att om lärarna snackade ihop sig lite mer och inte la prov och 
redovisningar samtidigt hela tiden skulle i alla fall jag stressa mindre. Nu kommer 
ju allt samtidigt. 

En respondent uppger att hon själv måste planera bättre. S2 säger: 

Jag behöver nog bli bättre på att planera och så. Jag brukar spara allt in i det sista 
och då blir jag ju stressad. 
 

De fyra respondenter som menar att det är upp till läraren att minska deras stress har 
en extern locus of control. De lägger över ansvaret för stressreducering på någon 
annan. Respondenterna upplever inte att de själva har möjlighet att minska sin 
stress. S2 uppger dock att hon själv måste ta kontroll över situationen, för att på så 
sätt stressa mindre. Hon har en intern locus of control.  

 

 5.4.2. Avslappning 

Två respondenter föreslår avslappning som en metod att minska stressen. S1 menar: 

Jag skulle bli mindre stressad om vi fick lite avbrott ibland med massage och så på 
vanliga lektioner. Jag tror att alla skulle må bra av det och orka mer. 

Dessa två respondenter har en extern locus of control, då de lägger ansvaret för sin 
stressreducering på läraren. De vill att läraren ska integrera massage på lektionerna.  
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5.5. Resultat- och analyssammanfattning  

I Tabell 1 sammanfattas de stressorer som framkommit under intervjuerna. De 
stressorer som tyder på en extern locus of control har markerats med fet stil, för att 
tydliggöra att respondenterna upplever att kontrollen ligger utanför dem själva. De 
stressorer som tolkas som en intern locus of control är omarkerade.  

 

Respondenter Stress i 
skolan 

Stress i 
hemmiljö 

Stress i samhället Jobbar extra Förslag till 
stressreducering 

S1 Tid, höga 
krav själv 

  Självvalt 
extrajobb 

Avslappning 

 

S2 Tid, prov, 
höga krav 
själv 

 Skönhetsideal 

 

 Fördela arbetsbördan 
själv 

S3 Tid, prov, 
höga krav 
lärare 

 Skönhetsideal 

 

 Avslappning 

 

S4 Prov, höga 
krav själv 

 Yrkesval 

 

Självvalt 
extrajobb 

 

S5 Tid, prov Höga krav 
föräldrar 

   

N1 Tid, prov, 
höga krav 
själv 

Höga krav 
föräldrar 

Skönhetsideal, 
miljöhot 

 

 Fördela arbetsbördan 
lärare 

N2 Tid, prov   Skönhetsideal, 
yrkesval 

 Fördela arbetsbördan 
lärare 

N3 Tid, prov  Yrkesval 

 

 Fördela arbetsbördan 
lärare 

N4 Tid, höga 
krav lärare 

 Miljöhot 

 

 Fördela arbetsbördan 
lärare 

Tabell 1. Översikt över stressorer  

Resultatet av våra intervjuer visade att alla respondenter upplevde stress i flera 
situationer. Enligt SOU 2006:77 är det just antalet stressorer som leder till en 
stressfylld tillvaro för individen, dvs. ju fler påfrestningar desto större risk för negativ 
stress.  

Av intervjuerna framgick att samtliga respondenter upplevde skolan som stressande. 
Alla tycks dessutom uppleva att de själva inte har full kontroll över sin situation i 
skolan. De har således en extern locus of control. När det kommer till 
respondenternas upplevelser av tidsbrist, prov och höga krav från lärare uttrycker 
alla att de själva inte kan påverka dessa. De beror yttre faktorer i skolan, så som 
scheman och lärare. De respondenter som uppgav att de hade höga krav på sig själva 
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uppvisar dock där, en intern locus of control, eftersom de uppgav att de genom höga 
betyg kan nå dit de vill. 

De två respondenter som beskrev stress i hemmiljö, menade att det var höga krav 
från föräldrar som gav dem stress. Detta tyder på att de upplever någon form av 
extern locus of control, eftersom deras ansträngningar inte räcker till.  

Av intervjuerna framkom att de flesta respondenter upplevde någon form av stress 
som kan kopplas till faktorer i samhället. De uppger dessutom att de saknar kontroll 
över dessa, eftersom framtiden är något som upplevs oviss. Detta gäller både miljöhot 
och framtida yrkesval. Skönhetsideal är inte heller något som respondenterna kan 
styra över och att stå emot dessa ideal att för dem inget val. När det kommer till de 
respondenter som uppgav att de var stressade på grund av sina extrajobb är det 
tydligt att en av dem är tvungen att jobba för att hjälpa till hemma. Han har således 
ingen kontroll över sin situation. De övriga har valt att jobba extra, men upplever 
trots det en extern locus of control, eftersom de är fast i en situation där de inte kan 
kontrollera sin lediga tid.  

I vår undersökning gav nästan alla respondenter förslag på hur deras stress skulle 
kunna motverkas. De flesta förslagen tyder på en extern locus of control. Ansvaret för 
stressreducering läggs över på någon annan, i dessa fall på lärare. Respondenterna 
upplevde inte att de själva hade möjlighet att själva minska sin stress. En av 
respondenterna uppgav dock att hon själv måste ta kontroll över situationen, för att 
på så sätt stressa mindre. Hon har en intern locus of control. Av tio intervjuade 
respondenter var det tre som inte hade några förslag på hur deras stress skulle kunna 
minskas. Detta kan tyda på att dessa respondenter är extra utsatta när det gäller att 
hantera sin stress och de har en extern locus of control.  

 

6. Diskussion 

I diskussionen kommer resultaten av vår studie att tydliggöras och kopplas till 
tidigare forskning. Vår undersökning visade att samtliga intervjuade elever upplevde 
skolan som stressande. Andersson (2002) skriver att många elever är utsatta för 
ihållande stress och att skolan därför kan innebära en stor påfrestning för eleverna. 
Dagarna är nämligen både innehållsrika och tidspressade. Enligt vår studie var 
tidspressen något som återkom hos alla utom en respondent och de tidspressade 
eleverna tycktes inte uppleva att de hade någon kontroll över denna stressfaktor, 
vilket vi tolkat som att de har en extern locus of control. Personer som har en extern 
locus of control upplever att de själva inte kan göra förändringar som kan förbättra 
sin livssituation och därigenom har dessa personer svårare att hantera stress (Myers, 
1999). Något annat som skapar stress i skolan är, enligt Woxberg (2005), alla de 
typer av bedömning som eleverna konstant utsätts för. Hon menar att stressen vid 
prov dels har att göra med allt eleverna ska kunna till provet och dels med en rädsla 
för ett eventuellt misslyckande. Detta är något våra respondenter ger uttryck för. De 
menar nämligen att prov är något som stressar dem. Åtta av dem berättade om hur 
de upplevde sin situation före, efter och under provtillfällena. Av dessa menade fyra 
av dem att allt som hade att göra med prov var stressande. Två av dem upplevde 
stressen som värst innan provtillfället, en respondent menade att den största 
påfrestningen var under själva provet och en annan upplevde sig stressad långt efter 
provet var avklarat. Alla dessa svar tyder även de på en extern locus of control hos 
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respondenterna. Detta på grund av att det är lärarna som konstruerar proven och 
således har kontrollen. Även enligt undersökningarna presenterade i SOU 2006:77 
(Utbildningsdepartementet, 2006) framhålls att det prov som stressar 
gymnasieelever mest. En annan stressor som kommit fram i vår undersökning är 
respondenternas höga krav på sig själva. Gemensamt för dessa är att de känner en 
betygshets inför kommande högre studier. De ger uttryck för att det råder en rivalitet 
om platserna till högskolorna.  Utifrån de svar vi fick har vi tolkat att kontrollen här 
ligger hos dem själva, dvs. att de har en intern locus of control (Myers, 1999), 
eftersom de själva vet sina begränsningar och har valt att sträva mot höga betyg. Det 
är inte konstigt att elever har höga krav på sig själva, eftersom konkurrensen till 
högre studier är stor. Detta är något både Dahlkwist (2004) och Andersson (2002) 
skriver om. De menar att skolan uppmuntrar till konkurrens genom slutbetygen, 
eftersom dessa är avgörande inför framtida högskolestudier. Denna konkurrens kan 
leda till stress hos eleverna. Konkurrensen gäller inte bara högskoleplatserna, utan 
den genomsyrar hela vårt samhälle (Hargreaves, 2004). En annan stressor i skolan, 
som två av respondenterna upplevde, var höga krav från lärare. Enligt dem utgår 
lärarna från att alla vill ha höga betyg och detta ger upphov till stress. Våra 
respondenter går alla på studieförberedande program, vilket innebär att de inte 
utbildar sig för ett yrke utan för fortsatta studier (Skolverket 2008a). Detta i 
kombination med att vi lever i samhälle som präglas av konkurrens (Hargreaves 
2004) kan bidra till att lärare förutsätter att eleverna strävar efter högsta möjliga 
betyg. En av respondenterna nämner under intervjun att han saknar förståelse för 
meningen med det som tas upp i de olika kurserna. Han tycks sakna det som 
Antonovsky (2004) benämner som KASAM. Detta i sig kan ha en negativ inverkan på 
välbefinnandet och öka känslan av stress. Antonovsky menar nämligen att individen 
måste förstå meningen med olika påfrestande situationer för att på så sätt kunna 
hantera dem. 

Våra respondenter uppgav, som framgår ovan, att tidspress, prov och krav orsakade 
stress i skolan. En ihållande stress kan få negativa konsekvenser för hälsan. Därför är 
det viktigt, att som lärare, känna till vad som kan orsaka stress, för att därigenom 
dels kunna få förståelse för elevens situation och dels för att kunna förebygga 
stressen. Det lärarna kan göra för att minska tidspressen är, enligt oss, samplanering 
försöka sprida de arbetsuppgifter som ges ut. Detta är något som lärarna ska göra 
enligt Lpf 94, där det står att lärare ska samarbeta med varandra för att eleverna ska 
kunna nå utbildningsmålen (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 12). Våra 
respondenter påpekade att uppgifterna de får har en tendens att komma samtidigt, 
vilket tyder på att det saknas en gemensam planering bland lärarna.  När det gäller 
prov, som även de upplevs som stressande, ställer vi oss frågan om dessa verkligen 
är en optimal examinationsform. I vår studie framkom att respondenterna inte 
enbart stressades vid själva provtillfället utan att stressen sträckte sig under en 
längre tid. Elever kan även bli stressade före och efter själva provtillfället. Detta är 
något som lärare bör vara medvetna om. Det finns många andra sätt att bedöma 
elevernas insatser på och eftersom bedömning är något som sker kontinuerligt 
kanske läraren kan avdramatisera vikten av proven genom att tydliggöra detta. I Lpf 
94 (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 16) står det att läraren ska göra en 
helhetsbedömning av elevens kunskaper, vilket innebär att proven inte bör vara 
avgörande för elevens betyg. Kraven eleverna ställer på sig själva kan vara en 
produkt av det samhälle vi lever i. Det är konkurrens till högskoleplatser och 
framtida jobb och det är inte konstigt att eleverna känner denna press. Som lärare 
måste vi inse att eleverna har flera olika ämnen och att de kanske inte tycker att vårt 
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ämne är viktigast. Ett sätt att få elever intresserade utan att för den skull ställa för 
höga krav på dem är att samarbeta ämnesöverskridande. På så sätt ger vi eleverna en 
helhetssyn på den undervisning de får, samtidigt som antalet arbetsuppgifter blir 
färre. Genom att visa hur olika ämnen hör ihop får de en känsla av sammanhang, 
vilket Antonovsky (2004) menar är en förutsättning för att kunna hantera 
påfrestningar. Vi kan inte automatiskt utgå ifrån att alla strävar efter högsta betyg 
utan måste anpassa våra krav efter individen. Det är viktigt att se på eleverna som 
individer med liv utanför skolan.          

De orsaker som framkom angående stress i hemmiljö gällde höga krav från föräldrar. 
Währborg (2003) skriver om vikten av att barn ska kunna komma till sina föräldrar 
för att få stöd och familjen ska vara en trygg sfär för dem att återhämta sig på. Finns 
inte stödet och tryggheten i hemmet kan det ge upphov till ökad stress hos unga. 
Ellneby (1999) skriver att krav som är för högt ställda leder till en bristande tro på 
den egna förmågan och en känsla av misslyckande. Det är mycket möjligt att våra 
respondenter inte upplever denna trygghet och känner sig misslyckade på grund av 
för högt ställda krav. Enligt vår analys visade de, i alla fall tecken på en extern locus of 
control, eftersom de inte verkade ha kontroll över kraven som ställdes på dem. Detta 
innebär att de kan ha svårare att hantera sin stress. Det faktum att det bara var två 
respondenter som tog upp någon slags stressor, när det gällde hemmiljön, får oss att 
dra slutsatsen att skolan är en större källa till stress hos våra respondenter, men det 
finns även faktorer i samhället som orsakar stress. 

I dagens föränderliga samhälle finns många källor till stress. Enligt vår studie 
upplevde de flesta någon form av stress som kan kopplas till element i samhället. 
Inga av de stressorer som kom fram, tycktes respondenterna ha någon kontroll över. 
Enligt vår analys upplevde de en extern locus of control. Fem av respondenterna, alla 
av det kvinnliga könet, uppgav att de skönhetsideal som medierna förmedlar 
påverkar dem negativt. Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
bidrar dessa ideal till ungdomars stress, då de inte har de förutsättningar som krävs 
för att leva upp till dem. Även Amjörnssson (2004) menar att de bilder media 
förmedlar av unga tjejer, tvingar dem att anpassa sig efter dessa. Avstår de från att 
rätta sig efter idealen får de svårt att passa in och bli accepterade. Några 
respondenter ansåg att oron inför framtida yrkesval bidrog till deras stress. Enligt 
Zlotnik (1999) förutsätter dagens samhälle att vi utbildar oss i större utsträckning än 
tidigare, vilket kan upplevas som en påfrestning för individen. Vi lever nu enligt 
Hargreaves (2004) i ett kunskapssamhälle där varje människa måste slå sig fram, för 
att ta sig dit den vill. Våra respondenter går, som tidigare nämnts, på 
studieförberedande program, vilket ger dem stora valmöjligheter inför framtiden 
(Skolverket, 2008a).  Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet, 2006) blir 
unga stressade av för många val och med tanke på att valmöjligheterna inför 
kommande arbetsliv kan upplevas som oändliga, ställer det höga krav på dem. De 
känner en oro och rädsla för att välja fel, eftersom det kan få negativa konsekvenser i 
framtiden. Två respondenter stressas inför stundande miljöhot. De uppger att både 
media och skola fokuserar på detta. Media har, enligt Zlotnik (1999), ett stort 
inflytande på samhället. Alla har tillgång till information om vad som sker runt om i 
världen. Det som rapporteras i media påverkar naturligtvis elevernas bild av 
omvärlden. I skolan är hållbar utveckling något som ska genomsyra all undervisning. 
I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 5) står det att eleverna ska ”skaffa sig 
ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.” Detta 
fokus på miljöperspektivet kan leda till att eleverna blir extra medvetna om 
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eventuella miljökatastrofer. Enligt SOU 2006:77 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
finns det dock inga belägg för att den ökade stressen bland unga har att göra med 
deras bristande framtidstro, men vi tror ändå att eleverna påverkas av den negativa 
bild som media och skolan fokuserar på. Den kan innebära att ungdomarnas framtid 
kan upplevas som oviss, vilket i sig är en påfrestning. En annan orsak till stress som 
framkom vid intervjuerna var extrajobb. Av de respondenter som uppgav att de 
jobbade extra, var det en respondent som arbetar för att hjälpa till hemma. Ellneby 
(1999) skriver att förändrade familjesituationer kan leda till en ansträngd ekonomi 
och en påfrestad livssituation. Detta kan vara situationen för denna respondent. 
Övriga respondenter arbetade för sin egen skull.  Enligt Dalid (1999) kräver dagens 
människa många dyra materiella ting och vi har en standard, som även den är 
kostsam. Vi måste således arbeta mer för att finansiera denna livsstil. En annan 
stressor, enligt Dalid, är att dagens människa är nåbar dygnet runt, vilket även en av 
respondenterna nämnde i intervjun. Respondenten kände press, eftersom 
arbetsgivaren alltid kunde kontakta henne. Dalid nämner även att vi idag ofta 
stressas över att vi alltid förväntas vara sysselsatta, även under vår fritid, vilket kan 
stämma in på dessa respondenter.   

De stressorer som framkom rörande samhället gällde skönhetsideal, miljöhot, 
framtida yrkesval och extrajobb. Rådande skönhetsideal är svåra för den enskilde 
individen att påverka. Det lärare kan göra är att ge eleverna verktyg för att kritiskt 
kunna granska olika medier. I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1997, s.5) står det 
att ”eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och 
att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Detta gäller naturligtvis även bilderna 
som media förmedlar. De respondenter som uppgav att skönhetsidealen stressade 
dem var samtliga av det kvinnliga könet, men vi kan inte utgå ifrån att detta är något 
som bara stressar tjejer, troligt är att även manliga elever påverkas på något sätt. 
Därför är det viktigt att ta upp och diskutera rimligheten i de krav som ställs på hur 
vi ska se ut. Även när det gäller miljöhot, som några respondenter uppgav stressade 
dem, anser vi att det är viktigt att diskutera dessa frågor och kanske inte lägga 
tyngden på det negativa utan att istället se på möjligheterna. Det är även här viktigt 
att få dem att kritiskt kunna granska medias sätt att rapportera om miljöhoten. Våra 
respondenter oroade sig även inför framtida yrkesval, vilket kanske inte är så 
underligt. I dag kan det vara svårt att få ett jobb efter avslutade studier samtidigt 
som valmöjligheterna är oändliga. Skolan kan inte påverka arbetsmarknaden, men 
den kan ge elever på studieförberedande program en chans att få pröva på olika 
yrken. Som det ser ut idag har elever på dessa program inga sådana möjligheter då 
skolan inte erbjuder dem någon praktik.  

I vår undersökning gav nästan alla respondenter förslag på hur deras stress skulle 
kunna motverkas. Några ansåg att stressen skulle bli mindre om deras lärare såg till 
att fördela arbetsbördan jämnt över året. Dessa individer lägger således lösningen på 
problemet utanför dem själva. De har en extern locus of control och saknar verktyg 
för att lösa problemet själva. En av respondenterna menade dock att hon själv måste 
bli bättre på att planera sina egna arbetsuppgifter, för att på så sätt stressa mindre. 
Hon har en intern locus of control då hon själv anser sig kunna lösa problemet. Enligt 
Antonovsky (2004) klarar människan av stora påfrestningar om hon har en känsla av 
sammanhang, dvs. att hon har en förståelse för de påfrestningar som kommer, så att 
hon på så sätt kan hantera dessa och skapa något meningsfullt av dem. Saknar 
människan denna förståelse blir påfrestningarna för övermäktiga och ohanterbara 
och tillvaron blir inte meningsfull, vilket leder till stressfylld tillvaro. Ett par elever 
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föreslog avslappning som åtgärd mot stressen. De menade båda att de skulle vilja ha 
den som en integrerad del av undervisningen. Enligt Björkqvist (2002) har forskning 
visat på att avslappningsövningar kan vara ett utmärkt sätt att minska på stressen i 
skolan. I dagens samhälle måste individen alltid vara effektiv och på topp för att vara 
en god samhällsmänniska och konsekvensen av detta blir att många går omkring och 
är spända, inte minst i skolan. Avslappningsövningar i skolan skulle kunna hjälpa 
elever att fokusera orka mer. Intressant är att tre av våra respondenter inte hade 
några som helst förslag på hur deras stress skulle kunna reduceras. Dessa individer 
tycks vara mer utsatta, eftersom de saknar verktyg att hantera den stress de upplever.    

I dagens samhälle utsätts vi dagligen för olika typer av påfrestningar och vet vi inte 
hur vi ska hantera dessa kan stressen bli för stor. Det är viktigt att ha verktyg för att 
kunna tackla stressen när påfrestningarna blir för stora. Saknar vi dessa redskap, 
kan stressen bli skadlig. Ett verktyg skolan kan förse eleverna med är 
avslappningsövningar och massage, som enligt Björkqvist (2002) kan reducera 
stressen. Det är egentligen rätt märkligt att vi i skolan så väl förbereder våra elever 
för det samhälle som väntar dem. Vi lär dem att tänka kritiskt och bli flexibla 
individer, samtidigt som vi missar att lära dem hur de ska kunna hantera diverse 
påfrestningar. Något läraren kan göra för att minska elevers stress är att fördela 
deras arbetsbörda, vilket dels kan göras genom att låta eleverna vara delaktiga i 
planering av innehåll och form samt genom samarbete med andra lärare. Detta är 
något lärare ska göra enligt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 12, 14). 
Genom att låta eleverna ha inflytande över sina studier ger vi dem kontroll över sin 
studiesituation, vilket borde ge dem en intern locus of control. Detta skulle ge en 
positiv inverkan på deras psykiska välmående samt förbättra deras studieresultat 
(Myers, 1999). Läraren får inte heller glömma att undervisa dem i olika 
studietekniker, eftersom rätt teknik kan underlätta lärandet. 

Syftet med vår studie var att belysa några gymnasieelevers upplevelser av stress, samt 
ta reda på hur eleverna själva anser att stressen kan reduceras. Då vår studie utgick 
ifrån tio individers upplevelser kan vi inte dra några generella slutsatser från den. Vår 
studie belyser dock viktiga aspekter kring ämnet stress och kan ge blivande och 
verksamma lärare en viss inblick i hur stress kan upplevas av elever. Vår förhoppning 
är att vår studie kan väcka några tankar kring hur vi som lärare, genom vårt sätt att 
undervisa, kan förbättra våra elevers studiesituation.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Victoria Lindeborg-Bayard och Ida Nilsson. Vi är två lärarstudenter vid Mälardalens 
högskola, som ska skriva vårt examensarbete inom ämnesområdet pedagogik. Vår studie 
kommer att belysa gymnasieelevers upplevelser av stress.  

Vi kommer att genomföra tio intervjuer och vill intervjua gymnasieelever i år 2, som går ett 
studieförberedande program. Intervjuerna kommer att spelas in på band och ta högst en 
timme. Bandinspelningarna kommer bara att avlyssnas av oss och det som sägs kommer att 
behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer enbart att användas till vår uppsats. Det är 
frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst avbryta ert deltagande.  

 

 

Om ni har några frågor kontakta oss eller vår handledare Margareta Sandström-Kjellin: 

Victoria Lindeborg-Bayard: vlg98001@student.mdh.se 

Ida Nilsson: inn99002@student.mdh.se 

Margareta Sandström-Kjellin: margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Victoria och Ida 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

 

 
 

Vad är stress för dig? 

Vad får dig att bli stressad? 

När känner du dig stressad? Hur känns det då? 

Hur påverkar stressen ditt skolarbete? 

Hur påverkar stressen dig i allmänhet? 

Hur kan din stress i skolan minskas? 

Hur kan din stress över lag minskas? 


