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Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers upplevda stressnivå 
över skolan. Forskningsfrågor som besvaras är om elever känner sig stressade i 
skolan och om det finns några skillnader mellan könen. Studien ger även svar 
på vilka faktorer som påverkar stressnivån i skolan. Undersökningen är 
kvantitativ och 68 informanter deltog. Resultatet visar att majoriteten av 
eleverna känner sig stressade över skolan, men även att stress kan visa sig vara 
både positiv och negativ. Det finns inte heller några signifikanta skillnader 
mellan könen. En stor faktor som påverkar eleverna negativt är betygspress och 
det som påverkar eleverna mest positivt är peppen de får av sig själva i stressade 
situationer.  Slutsatsen av studien är att stress är ett stort problem i 
gymnasieskolan, men även en bidragande faktor för motivation och effektivitet.  

_______________________________________________ 

Nyckelord: Gymnasielever, stress, press, pepp, motivation,  
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1 Inledning  

Gymnasietiden på ett studieförberedande program kan vara tuff och stressen och 
pressen elever utsätts för kan påverka dem negativt. Att stress är ett negativt laddat 
ord tror jag de flesta kan hålla med om, men stress kan även fungerar som en 
motivationshöjare. Det finns ett samband mellan stress och prestanda, men att hitta 
en balans i skolan kan vara svårt. Elever vill själva prestera på toppen av sin förmåga 
och pressen utifrån kan bli stor.  

Stress är det nya folkhälsoproblemet och enligt Barnombudsmannens rapport (2002) 
ska skolan vara en av stressfaktorerna. Statistiska Centralbyrån (2013) skriver att två 
av tre barn mellan 10-18 år är stressade över skolan. Vi matas ofta av rubriker som 
dessa, men glömmer bort att stressen kan både vara positivt och negativt betingat.  

Jag tycker det är ett viktigt ämne att belysa och intressant att undersöka om 
ungdomar i dagens gymnasieskola är så stressade som forskningen pekar på.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka om elever i gymnasiet upplever att de känner sig 
stressade över skolan och vilka bakomliggande faktorer som påverkar flickor och 
pojkars upplevda stressnivå.  

Nedan presenteras de frågeställningar som besvaras i uppsatsen: 

1 I vilken omfattning upplever elever att de är stressade över skolan?  

2 Hur skiljer sig skolstress mellan pojkar och flickor? 

3 Vilka faktorer uppger elever påverkar stressen över skola? 

Frågorna besvaras med kvantitativt betingade metoder och det teoretiska 
perspektivet är Yerker-Dodsons (1908) teori som förklarar samband mellan stress 
och prestanda.  

1.2  Definitioner 

I forskningen framgår det tydligt att det inte råder någon samstämmig uppfattning 
om vad stress är eller hur det ska definieras.  Stress kan innefatta trötthet, 
depression, oro, ångest och utbrändhet. I denna undersökning besvarar elever frågor 
utifrån en enkät där stress inte är definierat.   

1.3 Disposition  

Efter genomgång av bakgrund och tidigare forskning (kapitel 2) presenteras i 
kapitel 3 metod och material. I kapitel 4 presenteras resultatet och i kapitel 5 
diskussionen.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

Nedan presenteras bakgrunden och tidigare forskning som gjorts angående 
ungdomar och stress.  Först presenteras stress ur ett mer historiskt perspektiv sedan 
olika typer av stress och till sist ungdomars stress och reaktioner på det. I denna 
bakgrund finns även det teoretiska perspektivet med.  

2.1 Den nya ohälsan  

Sjukdom och ohälsa är föränderliga förhållanden. För länge sedan spelade svält, 
skador och infektioner en avgörande roll för folkhälsan. Under industrialismen ökade 
olikheter i människors förutsättningar för att kunna bibehålla en god hälsa 
(Währborg, 2009). Under 2000-talet går de sociala och kulturella förändringarna 
ännu snabbare och vi marscherar raskt in i det moderna informationssamhället och 
det tunga arbetet försvinner och påfrestningarna blir av ett annat slag. Det är nu det 
ställs stora krav på individens tillgänglighet och flexibilitet. ”Människor hamnar allt 
oftare i ett slags accelerationssyndrom där själva tiden tycks bli en bristvara och där 
fritid betraktas som slöseri.” (Währborg 2009, s.29) I och med 2000-talets nya kultur 
resulterar det i nya ohälsotillstånd. 

Under de två senaste decennierna har folkhälsan i Sverige förbättrats i flera 
avseenden för både män och kvinnor. Något som däremot är oroande i svensk 
utveckling är att allt fler personer mellan 16 och 44 år anser sig ha en dålig hälsa och 
just i denna grupp är stressrelaterade besvär dominerande (Währborg, 2009). 

2.2 Stress  

Setterlind (1983) skriver att stress är ett tillstånd som kan både vara av fysisk och 
psykisk karaktär. Stress kan i stunden göra oss koncentrerade, men att under en 
längre tid utsätta sig för stress kan vara skadligt. Vid denna spänning kan man 
uppleva en känsla av oro som gör att man har svårt att koncentrera sig. 
Socialstyrelsen (2009) menar att en stressad och spänd människa har svårt att somna 
in och lider ofta av dålig sömn som kan leda till andra kroppsliga besvär. Trots att 
stress har funnits länge så myntades begreppet stress först år 1936 av forskaren Hans 
Selye, innan dess användes ordet psykosomatisk och det begreppet hade mer fokus på 
hjärnan.  Assadi och Skansén (2000) skriver däremot att ordet stress, som är ett 
engelskt ord, använts i århundrande för att beskriva mänskliga erfarenheter och 
beteenden, på 1600-talet användes det för att beskriva en prövning, knipa, motgång 
eller sorg. Senare under 1700-och 1800-talet fick begreppet en ny innebörd för att 
beskriva en kraft, ett tryck, en påfrestning eller en stor ansträngning. Än idag används 
ordet för att beskriva olika typer av ansträngningar eller prövningar som vi 
människor ställs inför.  

2.2.1 Positiv och negativ stress 

Konstaterat är att stress kan vara både positiv och negativ. Morst och Furst (1979) 
redogör för tre olika stressreaktioner. Neustress är nödvändig för människans dagliga 
anpassning till omgivningen som resulterar i inre jämvikt. Distress kallas den stress 
som är skadlig eller direkt sjukdomsframkallande hos människan. Eustress är den 
goda och hälsosamma stressen som gynnar den fysiska eller mentala funktionerna.  
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Assadi och Skansén (2000) skriver även att en lagom nivå av stress är positiv. De 
menar att lite nervositet gör att vi kan bli extra fokuserade och laddade för uppgiften 
vi ska ställas inför. När vi utsätts för något som kan kännas stressande och vi får 
uppmuntrande för det vi gör kan även stressen bli något positivt, som en utmaning 
istället för en belastning. Viktigt att veta om positiv stress är att om kroppen eller 
själen aldrig får vila blir stressen till slut negativ. Stress kan utlösa en extra kraft att få 
oss att ge det lilla extra i stressade situationer (Assadi och Skansén, 2000).  Enligt 
Stjerström-Roos (2014), Assadi och Skansén (2000) och Dahlkwist (2004) har 
stressreaktionen tidigare varit nödvändig för överlevnad och det är en naturlig 
reaktion.  Stressen kan fungera som ”pepp” för att motivera oss att prestera.  

Situationer som orsakar stress behöver inte alltid vara negativa. Du kan till exempel 
känna dig stressad av att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla ett 
föredrag. Stress kan då ge de extra krafter som behövs för uppgiften. (Stjernström-Roos, 
Vårdguiden, 1177, 2014) 

Om stressen varar under en längre period, är intensiv eller upprepas ofta påverkas vi 
negativt av den. Assadi och Skansén (2000) skriver att vi urholkas både fysiskt och 
psykiskt och att nu är det vi som är stressens tjänare istället för tvärtom. Denna 
negativa stress kan leda till känslor av att känna sig otillräcklig och i värsta fall kan 
den leda till ångest och depression. Även hjärnan kan drabbas, vi kan få svårare att ta 
in ny information och minnet påverkas negativt. Ofta leder negativ stress till en ond 
cirkel där nya biverkningar hela tiden dyker upp (Assadi och Skansén, 2002). 

2.3 När blir människor stressade? 

Ellneby (1999) och Folkhälsoinstitutet (2009) menar att stress ofta leder till 
sömnbesvär hos både vuxna och barn. Frankenhaeuser och Ödman (1983) skriver att 
när de sekundära behoven så som sömn, omsorg och kärlek inte fungerar så går det 
att mäta och få reda på hur stressad en person är. Man mäter stress genom 
stresshormoner, blodtryck, puls och elektriskt hudmotstånd. Enligt Stjernström-Roos 
(2014) mår vi bäst när kroppen är i balans, men Assadi och Skansén (2000) menar att 
som biologiska varelser lever vi i ständig förändring och att vi inte alls hängt med i 
den snabba tekniska och sociala utvecklingen våra samhällen har genomgått. I detta 
moderna samhälle utsätts alltså kroppen och knoppen för ständig stress. Förändring 
är en stressfaktor i sig, oavsett positiv eller negativ och den drabbar både unga och 
gamla, flickor och pojkar, oavsett utbildning eller sysselsättning.  

2.4 Barns och ungas ohälsa 

Barn och ungas välbefinnande har, likt vuxnas mående, förbättrats i flera avseenden. 
Däremot har ungdomars psykiska hälsa försämrats och att det år 2009 låg på en 
oacceptabel hög nivå. Währborg (2009) menar att dålig hälsa bland barn och unga 
äventyrar samhällets utveckling och bäddar för konflikter inom och mellan grupper i 
samhället. En stor svensk studie visar att 25 % av flickorna i årskurs 9 regelbundet 
hade psykosomatiska besvär och att det fanns en tydlig skillnad mellan pojkar och 
flickor, där majoriteten av flickorna har psykisk ohälsa. En annan studie visar att 20 
% av unga i årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 2 led av svår stress och 
utbrändhetssyndrom (Währborg, 2009). Enligt Währborg har även andra studier 
visat att oro, ångest och depression ökat bland unga.   
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2.4.1 Stressade barn och ungdomar  

Stressade barn och ungdomar kan i vuxen ålder utveckla ett flertal sjukdomar. 
Forskning om barns stress har inte pågått så länge och det beror bland annat på den 
etiska aspekten (Währborg, 2009).  Trots den bristande forskningen skriver Miller 
(1982) att det var nytt för vuxna att barn kunde vara stressade, förr ansåg man att 
barnets uppväxt var trygg och bekymmerslös nu vet man att vi måste lyssna till barnet 
och vad det vill.  Vi måste se barnen som specifika individer och likt vuxna hanterar 
alla barn och ungdomar stress olika bra (Borelius och Bloom 2002). Läroplanen för 
grundskolan (2011) och Läroplanen för gymnasieskolan (2011) skriver under skolans 
värdegrund att alla elever har olika förutsättningar och behov och att skolan ska 
anpassas efter detta. Enligt Frankenhaeuser och Ödman (1983) har pojkar högre 
pådrag av stresshormoner än flickor och därför slits deras kroppar mer än flickor 
under samma påverkan.  Däremot påverkas unga flickor negativt på de krav som 
ställs på att leva upp till dagens kroppsideal (Assadi och Skansén, 2000). 

Währborg (2009) menar att vuxnas krav på ungdomars prestationer är en bidragande 
orsak till att de kan känna sig stressade.  Ellneby (2005) menar även hon att vuxnas 
attityder och beteende sprider sig till barn och kan få dem att känna sig stressade. 
Vuxna ställer också ofta för höga krav på barns prestationer och skapar stressen, det 
är även vuxna som kan ändra på det (Ellneby. 2005).  

Kurtén (Vårdguiden 1177, 2015) menar att det finns olika anledningar och händelser 
som kan leda till stress hos barn och ungdomar och ofta handlar det om att kraven är 
större än barnet kan hantera. Barn har ofta mindre möjlighet att kontrollera sina 
livssituationer än vuxna och påverkan från omgivningen blir stor och därför är barn 
på många sätt mer utsatta än vuxna.  Det finns mycket som kan påverkar ett barn 
eller ungdoms stressnivå och familjeproblem utanför skolan så som ekonomiska 
problem, skilsmässor, flytt eller skolbyte.  Kurtén menar även att förändringar som 
kan verka positiva, kan ibland leda till stress. De menar även att stress är en del av 
livet och barn eller ungdomar klarar av en viss stress, men det kan bli för mycket 

Ungdomstiden är en period i livet då elever utvecklas mycket, både fysiskt och 
psykiskt. Det eller dem som tidigare kunde uppfattas som tryggt i livet kan ha 
förändrats och kraven på att bli accepterad i samhället gör att elever upplever stress 
(Kurtén, 2015).  

2.4.2 Stressade elever 

I skolan är det många faktorer som påverkar elever och framförallt stressnivåerna. 
Relationer är en stor bidragande faktor till elevers stress.  Där kan relationer mellan 
elever så som diskriminering och mobbing ha stor roll, Währborg, 2009.  

Ungdomar ställer höga krav på sig själva och många har prestationskrav från sig 
själva, men även från lärare och föräldrar (Währenborg, 2009). Detta är något som 
kan leda till kronisk stress. Enligt Ellneby (2005) finns det även en konkurrens i 
skolan som kan vara en bidragande faktor till stress. Barn och ungdomar kan verka 
mogna och bete sig som vuxna, men de bör fortfarande behandlas som barn och 
personalen på skolan måste tänka på kraven vi ställer på ungdomarna (Elkind 1984). 
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2.5 Reaktion på stress 

Stress påverkar många delar av kroppen och den visar sig olika för olika individer. 
Nedan listas varningssinglar och tydliga tecken på upplevd stress, enligt Vårdguiden 
11 77, 2014:  

Du är trött på morgonen, även när du sovit länge och ostört flera nätter i rad 
Du har svårt att somna på kvällen och kanske vaknar tidigt på morgonen utan att kunna 
somna om 
Du har svårt att koppla av och varva ner 
Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig, nedstämd och orolig 
Du har svårare att koncentrera dig 
Du får dåligt minne, 
Du känner av ångest 
Du har lätt att fastna i negativa tankar 
Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker 
Du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning 
Du känner dig stel, spänd och får ont i kroppen 
Du känner dig uppgiven och trött, och undviker därför sociala kontakter 
Du har tappat lusten för sex 
Du får infektioner lättare och oftare 
Du känner det svårare att andas ordentligt 
Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare 
Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av 
tidsbrist 
Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen, eller tar 
till fett, socker, alkohol eller nikotin som en tröst. (Stjernström-Roos, 2014) 

Enligt Barnombudsmannen (2002) beskriver barn själva att de får ont i huvudet, ont 
i magen, har svårt att koncentrerar sig eller får svårt att sova. Under en längre period 
av stress menar Ellneby (2005) att barn ofta drabbas av mardrömmar, depression, 
aggressivitet, hyperaktivitet, skolk dålig eller omåttlig aptit, utåtagerande eller passivt 
undandragande eller problem med toalettbesök.  

2.6 Åtgärder för att minska eller motverka stress bland 
unga  

Det finns flera olika sätt man kan lindra eller motverka stress på.  Personer som 
är stressade måste öva på att säga nej och be om hjälp, menar Stjernström-Roos 
(2014).  Ungdomar skulle även må bra av att stänga ner sociala medier och 
lägga ifrån sig både datorer och mobiltelefoner. Att sova ordentligt, ta hand om 
kroppen och motionera är bra för att motverka eller minska stressnivån. Mycket 
handlar även om att hitta sitt egna sätt för att finna inre lugn och ro, det kan 
vara alltifrån träna, promenera i naturen, lyssna på musik eller arbeta med 
avslappningsövningar (Kurtén 2015).  Därför är det viktigt för ungdomar kan 
hitta ett sätt som får dem att kunna hantera sin stressnivå.  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Undersökningen vilar på psykologerna Yerkers och Dodsons (1908) teori som 
förklarar samband mellan stress och prestanda. Detta perspektiv handlar om att 
prestanda ökar med fysiologisk eller mental upphetsning eller anspänning, som 
kan efterliknas vid stress, men bara till en viss nivå. När nivåerna av stress blir 
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för höga minskar prestandan. Denna process illustreras ofta grafiskt som en 
kroklinjig, inverterad U-formad kurva som ökar och sedan minskar med högre 
nivåer av upphetsning eller anspänning.  

Denna forskning visar att olika nivåer av prestanda kräver olika grad av 
anspänning. Till exempel kan intellektuellt svåra uppgifter kräva en lägre nivå 
av upphetsning för att underlätta koncentration, medan uppgifter som kräver 
uthållighet kan utföras bättre med högre nivåer av upphetsning för att öka 
motivationen. Alltså kan anspänningskurvan på Yerker och Dodsons (1908) 
tabell variera beroende på uppgift och prestationsförmåga. Sammanfattningsvis 
kan man säga att för enkla eller väl inlärda uppgifter kan sambandet mellan 
förbättringar i prestanda och anspänning öka linjärt. För komplexa, okända, 
eller svåra uppgifter, blir förhållandet mellan anspänning och prestanda 
omvända, nedgångar i prestanda ökar anspänningen (Broadbent 1965).  

 

 

Figur 1. Förhållandet mellan anspänning och prestanda.  
http://challengingcoaching.co.uk/the-tension-builds/  
Publicerad: [2012-04-30] Hämtad: [2015-04-08]	  
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3 Metod  

Studien är en kvantitativ undersökning för att få ett stort perspektiv på hur den 
upplevda stressen ser ut bland dagens gymnasieelever.  Webbenkäterna är utformade 
på så sätt att det finns förbestämda svarsalternativ, men även en del öppna frågor för 
att få ta del av elevernas åsikter och funderingar kring stressen, peppen och pressen i 
och omkring skolan.   

3.1 Kvantitativ undersökning  

För att kunna knyta an till de problemformuleringar, syftet och frågeställningar som 
studien är avsedd att ge svar på valde jag att genomföra en kvantitativ undersökning. 
Kvantitativa undersökningar bygger på uppgifter som går att räkna och ger 
översiktliga resultat (Lagerholm 2005). Kvantitativa undersökningar är räknebara 
och besvarar frågor som ”hur många”, ”hur mycket” eller i ”vilken utsträckning” och 
det är vad jag vill ha svar på i min undersökning. Undersökningen syftar även till att 
undersöka olika faktorer som eleverna uppger är stressande och därför har det 
utformas en del öppna frågor i enkäten. Denscombe (2000) menar att öppna frågor 
kan ha en bred tolkningsvidd och att ungdomar kan undvika att fylla i dem.  Det är 
även ett mer tidskrävande arbete att analysera resultatet, men samtidigt ger det ett 
större perspektiv.  

3.2 Genomförande  

I alla klasser är webbenkäterna ifyllda vid uppstarter av lektionen. Valet av att fylla i 
enkäterna i början av lektionen gjordes för att de inte skulle känna sig stressade ut ur 
klassrummet efter lektionen och för att alla elever tar olika tid på sig att fylla i 
enkäterna. Jag informerade att det var frivilligt deltagande och att enkäten är 
anonym, och att endast jag och min handledare har tillgång till svaren.  Jag 
introducerade eleverna till begreppen stress, press och pepp för att enkäten smidigt 
skulle gå att fylla i. Jag var hela tiden närvarande under lektionen för eventuella 
frågor.  I och med att det är frivilligt deltagande upplevde jag att det var flera elever 
som inte valde att delta i undersökningen och jag fick besöka fler klasser på skolan, än 
det var tänkt från början.  

Sammanställningen av data skulle ske i webbenkätprogrammet, men det uppstod ett 
problem. Svaren fick då omvandlas och föras in manuellt i statistikprogrammet SpSS. 
Alla svaren kodades så att SpSS kunde räkna ut korrelation, korstabeller och 
medelvärden. Frekvenserna som presenteras i resultatdelen är tagna direkt från 
webbenkätprogrammet. De öppna frågorna har kategoriserats och kodats och sedan 
sammanställts i MS Excel.   

3.3 Urval  

När uppsatsen påbörjades var tanken att informanterna skulle gå på högstadiet och 
att studien även skulle genomföras på grundskolans senare år. Efter en del 
överläggande med verksamma lärare togs beslutet i samråd med dessa att 
respondenter i gymnasiet passade undersökningens syfte bättre. Jag kontaktade då 
en gymnasieskola och bifogade mitt missivbrev och fick därefter godkännande att 
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genomföra studien.  Studien genomfördes på gymnasielever som går ett 
studieförberedande program och det är elever från alla årskurserna. Jag blev tilldelad 
dessa klasser av en lärare på gymnasieskolan.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder  

Data fördes in i statistikprogrammet SpSS och vid resultatredovisning har jag valt att 
tillämpa fyra olika analystyper, frekvens-, korrelations- och medelvärdes- och 
korstabellsanalys. De öppna frågorna kodades och sammanställdes i MS Excel.  

3.5 Etiska principer  

Jag följde under hela studien Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsprinciper som 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 
Jag informerade informanterna om att undersökningen är frivillig och att de inte 
kommer kunna identifieras. Jag talade även om vad undersökningen handlar om och 
var de kan läsa uppsatsen efter avslutad undersökning. 

Jag informerade även informanterna om att det är endast jag och min handledare 
som kommer att ha tillgång till webbenkäterna och att de inte på något sätt kan 
identifieras. Alla informanter var över 15 år och därför behövdes inte 
vårdnadshavares underskrift. En förutsättning för detta är även att undersökningen 
sker under ramen av ordinarie arbetstid, vilket gjordes i mitt fall då de undersöktes 
under lektionstid. Eleverna kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att det 
kunde ha negativa konsekvenser för dem. Informanterna meddelades också att 
enkäterna kommer att förvaras hos mig då jag är den enda som har tillgång till sidan 
för resultat av webbenkäterna och ingen annan än jag och min handledare kan ta del 
av dem och att de kommer att raderas efter att slutversionen av uppsatsen är 
inlämnad.  

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s.112) skriver att validitet är ”i vilken 
utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. För att 
precisera det mer kan vi säga att det är ”graden av överensstämmelse mellan 
den teoretiska och den operationella definitionen” (2009). Validiteten blir alltså 
hög om man verkligen mäter det man avser att mäta. Först och främst måste jag 
dock operationalisera syftena med min uppsats för att få mätbara svar i min 
undersökning (Lagerholm, 2005).  Därför valde jag att första läsa 
bakgrundforskningen för att på så sätt kunna utforma enkäter efter det. Då fick 
jag tydliga enkäter som svarade på undersökningens syfte och de mätte det som 
undersökningen avsåg att mäta. Validiteten uppnås genom att syftet besvaras 
genom frågorna på enkäten. I undersökningen har jag undersökt 
gymnasielevers stressnivå och validiteten är hög, jag har alltså undersökt det jag 
påstår att jag gör. Bjereld m.fl. (2009) förklarar vidare att om validitet är 
beroende på vad som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur den mäts. Det 
gjordes genom att gå tillbaka till frågeställningarna som jag ville ha svar på och 
efter det utformade jag webbenkäterna. Jag har enbart redovisat signifikanta 
värden, d.v.s. att slumpens möjligheter är uteslutna i de slutna frågorna.  
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4 Resultat 

I avsnittet 4.1 Empiri presenteras min empiri, d.v.s. de dataanalyser som SpSS 
genererat, under rubriker som motsvarar de analysbegrepp jag använt. I 
avsnittet 4.2 Tolkning av empiri visar jag hur jag förstår min empiri i 
belysning av det teoretiska perspektivet. Detta presenteras under rubriker som 
korresponderar med mina forskningsfrågor. Här avser jag också att besvara 
dessa. Resultatet sammanfattas i avsnittet 4.3 Resultatsammanfattning. 

4.1 Empiri 

Statistikprogrammet SpSS genererade användbara korrelationer, frekvenser, 
korstabeller och medelvärden. 

4.1.1 Frekvenser 

Här presenteras de resultat som frågorna från enkäterna gav. Det är endast de 
frågor med förbestämda svarsalternativ som presenteras.  

Fråga 1. Kön: Av dessa var 65 % pojkar och 35 % flickor. 
 
Fråga 2. Årskurs: Totalt deltog 68 elever i gymnasiet i undersökningen av dessa 
gick 24 % i årskurs 1, 29 % i årskurs 2 och 47 % gick i årskurs 3.  
 
Fråga 3. Känner du dig stressad över skolan? 
Alltid: 16 % 
Oftast: 40 % 
Ibland: 37 % 
Aldrig: 6 % 
 
Fråga 4. Vad får dig att bli stressad/pressad i skolan? 
Betygspress: 74 % 
Press från anhöriga: 6 % 
Press från lärare: 15 % 
Press från mig själv: 51 % 
Annat: 28 % 
 
Fråga 6. Hur många dagar av en veckas skolgång känner du dig stressad? 
4-5 ggr/veckan: 27 % 
2-3 ggr/veckan: 51 % 
0-1 ggr/veckan: 21 % 
Aldrig: 1 % 
 
Fråga 7. Kan stress (som pepp) påverka dig positivt? 
Alltid: 5 % 
Oftast: 15 % 
Ibland: 70 % 
Aldrig: 11 % 
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Fråga 10. Anser du din skolstress påverka dina skolresultat negativt? 
Ja: 64 %  
Nej: 36 % 
 
Fråga 11. Fungerar något av alternativen nedan som motivation (pepp) i 
skolan? 
Betygspepp: 27 % 
Pepp från anhöriga: 32 % 
Pepp från lärare: 45 % 
Pepp från mig själv: 48 % 
Annat: 20 % 
 
Fråga 12. Anser du din skolstress (pepp) påverka dina skolresultat positivt? 
Ja: 65 % 
Nej: 35 % 
 
Fråga 14. Upplever du att dina klasskamrater är stressade? 
Ja: 77 % 
Nej: 23 % 

4.1.2 Korrelationer 

Här redovisas samtliga 14 korrelationer, signifikanta på nivån minst 0,05, vilket 
innebär att slumpens utrymme att spela med är maximalt 5 %. Korrelationer är 
olika tydliga. Varje korrelation redovisas konsekvent enligt: 

Korrelation #: Fråga # x fråga #; korrelationskoefficient; signifikans: Min 
tolkning av korrelationen. Beskrivning av korrelationen. 

1: 3 x 4b; -,255; ,037: Det verkar finnas ett negativt samband mellan skolstress i 
allmänhet och anhörigas påverkan. Ju högre grad av skolstress elever upplever, 
desto mindre upplever man att det är anhöriga som stressar en.    

2: 3 x 6; ,604; ,000: Det verkar finnas ett samband mellan grad av stress och 
stressfrekvens. Beskrivning: Ju högre grad av skolstress elever upplever desto 
fler gånger i veckan uppger de att de är stressade.  

3: 3 x 7; ,494; ,000: Det verkar finnas ett samband mellan upplevd skolstress 
och negativ påverkan av denna. Ju högre grad av skolstress elever upplever ju 
högre grad av elever upplever en negativ påverkan av stress i skolan.  

4: 4 x 4e; ,-482; ,000: Det verkar finnas ett negativt samband mellan 
betygspress och ingens annans påverkan.  Ju högre grad av betygspress elever 
upplever desto mindre upplever elever att det är någon annan (utöver lärare, 
anhörig, sig själva) som påverkar detta.  

5: 5 x 4d; ,-313; ,019: Det verkar finnas ett negativt samband mellan de som 
uppger anhöriga som stressfaktor och de som uppger sig själv som en 
stressfaktor. Ju högre grad av anhörigas påverkan, desto mindre påverkan av sig 
själv.  
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6: 5 x 6; ,288; ,019: Det verkar finnas ett samband mellan de som känner 
stresspåverkan från anhörig och de som känner en högre grad av pepp. Ju högre 
grad av anhörigas påverkan desto högre grad av pepp.  

7: 6 x 4d; ,-340; ,010:  Det verkar finnas ett negativ samband mellan lärares 
påverkan och sin egen påverkan. Ju högre grad av lärares stresspåverkan desto 
mindre grad av stresspåverkan av sig själv.  

8: 6 x 9; ,-262; ,035:. Det verkar finnas ett negativt samband mellan elevers som 
uppger lärare som negativ stressfaktor och de som uppger lärare som positiv 
stresspåverkan. Ju högre grad av lärares stresspåverkan, desto mindre 
gradpåverkan av pepp från lärare.  

9: 8 x 8e; ,269; ,027: Det verkar finnas ett positivt samband mellan de elever 
som uppger annan som stress- och peppåverkare. Ju högre grad av annans 
stresspåverkan desto högre grad av annans positiva stresspåverkan.  

10: 9 x 6; ,-266; ,031: Det verkar finnas ett negativ samband mellan elever som 
uppger lärare som stressfaktor och de elever som upplever positiv stress. Ju 
högre grad av lärare som stressfaktor desto mindre grad positiv påverkan av 
stress.  

11: 9 x 7; ,409; ,001: Det verkar finnas ett samband mellan stressfrekvens och 
påverkan av negativ stress. Ju högre grad av stressfrekvens desto högre grad av 
negativ påverkan av stress.  

12: 11 x 9; ,272; ,028: Det verkar finnas ett samband mellan negativ påverkan av 
stress och upplevelse av klasskompisars negativa stressnivå. Ju högre grad av 
negativ påverkan av stress desto högre grad upplever att klasskompisar är 
stressade.  

13: 13 x 8d; ,268; ,027: Det verkar finnas ett samband mellan anhörigs 
peppåverkan och sin egen peppåverkan. Ju högre grad av anhörigs positiva 
påverkan desto högre grad av positiv stresspåverkan av sig själv.  

14: 15: x 8e; ,-268; ,027: Det verkar finnas ett negativt samband mellan positiv 
stresspåverkan av sig själv och positiv stresspåverkan av annat alternativ. Ju 
högre grad av positiv peppåverkan av sig själv, desto mindre peppåverkan av 
annan.  

Sammanfattningsvis kan man se att kön inte korrelerar med någon annan 
variabel. Detta betyder att den upplevda stressnivån inte har någon signifikant 
skillnad mellan könen.  Korrelationerna utifrån min tolkning visar att ju högre 
grad av skolstress elever upplever desto fler gånger i veckan uppger de att de är 
stressade. Vi kan även se att ju högre grad stressfrekvens, det vill säga desto fler 
gånger i veckan eleverna är stressade, desto mer påverkan av negativ stress. De 
elever som uppger att de är stressade upplever även att deras klasskompisar är 
stressade.  Elever som i större utsträckning känner sig stressade över skolan gör 
det även fler gånger i veckan.  
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4.1.3 Medelvärden 

Genom medelvärdesanalys kan vi se att de flesta elever oavsett kön känner sig 
stressade över skolan.  Vi kan även se att stressen kan fungerar som pepp och 
som en motivationshöjare. Vi kan även säkerhetsställa att majoriteten av alla 
elever, pojkar som flickor, känner sig stressade fler än en gång i veckan över 
skolan.  Både pojkar och flickor upplever att deras klasskamrater känner sig 
stressade.  

4.1.4 Korstabeller 

I detta kapitel presenteras de korstabeller som har betydelse för studien.  

 

Tabell 1. Elevers upplevda stressfrekvens över skolan.  

 
Årskurs * Stressfrekvens Crosstabulation 

 

Stressfrekvens 

Total Aldrig 
0-1 

ggr/vecka 
2-3 

ggr/vecka 
4-5 

ggr/vecka 
Årskurs Årskurs 1 Count 1 3 5 7 16 

% within 
Årskurs 6,3% 18,8% 31,3% 43,8% 

100,
0% 

Årskurs 2 Count 0 4 13 2 19 
% within 
Årskurs 

0,0% 21,1% 68,4% 10,5% 100,
0% 

Årskurs 3 Count 2 7 15 8 32 
% within 
Årskurs 6,3% 21,9% 46,9% 25,0% 100,

0% 
Total Count 3 14 33 17 67 

% within 
Årskurs 

4,5% 20,9% 49,3% 25,4% 100,
0% 

 
 
I tabellen ovan kan vi se att totalt endast 4,5 % av eleverna aldrig känner sig 
stressade över skolan. I årskurs 2 är det inga av eleverna som uppger att det 
aldrig känner sig stressade. Nästan 44 % av eleverna i årskurs 1 känner sig 
stressade 4-5 gånger i veckan, medan flest elever i årskurs 2 och 3 uppger att det 
är stressade 2-3 gånger i veckan.  
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Tabell 2. Elevers (pojkar och flickors) upplevda grad av skolstress 
 

Kön * Grad av skolstress Crosstabulation 
Count   

 
Grad av skolstress 

Total Aldrig Ibland Ofta Alltid 
Kön Pojkar 5 15 3 19 42 

Flickor 0 10 1 14 25 
Total 5 25 4 33 67 

 
I denna tabell kan vi se att flickor alltid känner någon grad av stress, däremot 
uppger 5 pojkar (ca 12 %) att de aldrig känner någon stress över skolan. 
Procentuellt kan vi även se att flest flickor ca 56 % alltid känner sig stressade 
över skolan. Till skillnad från pojkarna där ca 45 % alltid känner sig stressade.   

 
Tabell 3.  Elevers (pojkar och flickors) upplevda grad av skolpepp 
 

Kön * Grad av pepp Crosstabulation 
Count   

 
Grad av pepp 

Total Aldrig Ibland Ofta Alltid 
Kön Pojkar 4 28 3 6 41 

Flickor 3 17 0 5 25 
Total 7 45 3 11 66 

 
I denna tabell ser vi graden av skolpepp, alltså positiv stress som en 
motivationshöjare i skolan. Här kan vi se att skillnaderna mellan pojkar och 
flickor inte är så stora och att de flesta elever uppger att de ibland upplever 
stress som en motivationshöjare.   
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4.1.5 Svar på öppna frågor 

Under denna rubrik har de öppna frågorna sammanställts.  

Tabell. 4. Elever reaktion på negativ stress 

Fråga 5. Hur reagerar du på negativ stress? Antal 
Stänger av  29 % 
Ångest/oro 27 % 
Fysisk påverkan 27 % 
Negativa humörförändringar 15 % 
Ond cirkel  12 % 
Totalt 100 % 
 

I tabellen kan vi se att det är jämt fördelat på elevers reaktion på negativ stress 
där de stänger av, får ångest eller oro eller en annan fysisk påverkan.  En del 
elever uppger även att humöret påverkas och några elever menar att allt är en 
enda ond cirkel.  

 

Tabell. 5.  Elevers reaktion på positiv skolstress 

Fråga 8. Hur reagerar du på positiv skolstress? Antal 
Effektiv 50 % 

Motiverad 18 % 

Peppad 18 % 

Fokuserad 4 %  

Engagerad 6 % 

Positivt humör 4 % 

Totalt  100 % 
 

På reaktionen av positiv skolstress svarar hälften av eleverna att de blir effektiva 
och får saker gjort. Flera elever svara också att det blir motiverade och peppade 
av positiv skolstress. Några elever menar även att de blir fokuserade, 
engagerade och att humöret blir positivt.  
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Tabell. 6.  Elevers nämnda faktorer som får de stressade  

Fråga 9. Nämn en faktor som får dig stressad? Antal 
Betyg 32 % 
Uppgifter/prov 50 % 
Bristande intresse 4 % 
Ideal 6 % 
Dåliga lärare/lektioner 8 % 

Totalt  100 % 
 

Resultatet visar att de som får elever att bli stressade i skolan är uppgifter eller 
prov. Nästan en tredje del av eleverna är även stressade över betygen. Några 
elever menar även att bristande intresse för lektioner/uppgifter dålig lärare eller 
lektioner är en faktor som påverkar stressnivån. Enstaka elever menar att 
idealen som finns i skolan är stressande.  

 

Tabell. 7.  Elevers svar för åtgärder som minskar stress 

Fråga 15. Vad skulle minska din skolstress? Antal 
Planering 29 % 
Bedömning 20 % 
Skolrelaterade 37 % 
Struktur 14 % 

Totalt 100 % 
 

De som stressar är skolrelaterade aktiviteter såsom prov, inlämningar och 
uppgifter och elever svarar att de enda sättet att få bort proven är att ta bort 
dessa. Elever uppger själva att för att minska stressen i skolan skulle det 
behövas bättre planering och utesluta bedömningen. Utöver planering så vill 
elever även att skolan ska struktureras upp bättre.  Elever svara alltså utifrån ett 
större perspektiv vad skolan kan påverka. Ingen elev svarade vad denna själv 
kan göra för att åtgärda eller minska sin egen skolstress.  
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4.2 Tolkning av empiri 

I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna besvaras utifrån de resultat som 
studien påvisat.  

4.2.1 Upplevelse av skolstress  

Resultatet visar att elever känner sig stressade över skolan och värst är det i 
årskurs 2.  Sammanlagt känner sig 40 % av eleverna oftast stressade över skolan 
och endast 6 % känner sig aldrig stressade.  64 % av eleverna upplever även att 
skolstressen påverkar skolresultaten negativt negativt. Vi kan även utläsa av 
resultatet att 77 % av eleverna upplever att deras klasskamrater är stressade.  
Flest elever, strax över hälften, svarade även att de är stressade 2-3 gånger i 
veckan och endast 1 % upplevde att de aldrig kände sig stressade på fem av 
veckans skoldagar. Sammantaget kan sägas att elever är stressade och de 
upplever varandra stressade i och över skolan.  
 

4.2.2 Pojkars och flickors skolstress 

Inga av korrelationen visade någon signifikant skillnad över könens upplevda 
stressnivå. Däremot kan vi se graden av upplevd skolstress skiljer lite mellan 
pojkar och flickor, men dessa siffror är som sagt inte signifikanta. Där visar det 
sig att 56 % flickorna alltid kände sig stressade medan 45 % av pojkarna alltid 
kände sig stressade.  Skillnaderna var även att inga flickor uppgav att de aldrig 
kände sig stressade, medan 12 % pojkarna aldrig kände stress över skolan.  

4.2.3 Faktorer som påverkar stressen eller peppen över skola 

Det som elever uppger påverkar stressen över skolan är betygspressen. Därefter 
pressen från sig själva. Minst påverkade blir elever av anhöriga.  Den positiva 
stressen får elever mest av sig själva, men tätt efter kommer pepp från lärare 
och sedan pepp från anhöriga. Sist kommer betygspepp som alltså mest verkar 
ha en negativ påverkan på motivationen.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

Av resultatet av enkätundersökningen kan vi utläsa att en stor del av eleverna i 
gymnasieskola någon gång känner sig stressade över skolan, däremot finns 
finns ingen signifikant skillnaden mellan pojkar och flickor. Stressen i skolan 
fungerar inte bara negativt utan majoriteten av eleverna uppger att den ibland 
fungerar som en motivationshöjare. Det som påverkar stressen mest negativt är 
betygspressen och det som får stressen att bli en positiv faktor är när elever 
själva känner sig effektiva med hjälp av stressen som en motivationshöjare.  

Sammantaget verkar stress vara en negativ faktor för eleverna på 
gymnasieskolan, men vi kan även se att den kan fungerar som en 
motivationshöjare.   
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metod. Resultatet diskuteras och kopplas till 
den valda bakgrunden och tidigare forskningen. 

5.1 Metoddiskussion 

För att kunna undersöka elevers stressnivå över skolrelaterade saker bestämdes 
tidigt att det skulle genomföras en kvantitativ studie. Som tidigare nämnt skulle 
först studien genomförts på en högstadieskola. Efter en del övervägande och 
diskussion med verksamma lärare gjorde valet att utföra underökningen på en 
gymnasieskola istället. Det valet gjordes för att elever i gymnasiet kan vara mer 
medvetna över sin skolsituation och därmed stressnivåerna de upplever.   

Denscombe (2000) menar att öppna frågor kan ha en bred tolkningsvidd och att 
ungdomar kan undvika att fylla i dem, av min erfarenhet är det lättare för 
gymnasielever än högstadieeleverna att besvara dessa. De öppna frågorna fick därför 
ett relativt stort bortfall. Totalt deltog 68 elever på ett studieförberedande program. 
Vilket gör att vi endast kan se till just dessa elevers skolstress, studien är inte 
generaliserbar till gymnasieelever i största allmänhet.  För att få ett ännu större 
perspektiv på studien kunde även djupintervjuer genomförts, men detta var något 
som valdes bort på grund av tidsbrist.   

Webbenkäterna är ifyllda på lektionstid, vilket är en förutsättning för kvantitativa 
studier. Valet av webbenkätens sida gjordes utifrån ett tips från en högskolas 
hemsida. Utformningen av enkäter passade undersökningens syfte. När resultatet 
skulle bearbetas gick det däremot inte att om formatera svaren till filer och jag fick 
fylla i alla svar manuellt i SpSS. Det krävdes ett större arbete för mig, men 
tillförlitligheten blev detsamma.  Tillförlitligheten på frågorna med förbestämda svar 
är tillförlitliga då de analyserats i SpSS. De öppna frågorna har däremot kodats och 
analyserats via MS Excel och där kan vi därför inte säkerhetsställa några signifikanta 
siffror.   

Enkäten hade några brister i utformningen av frågor. En av de öppna frågorna var 
formulerad som: ”Vad skulle minska din skolstress?”, elever svarade här, av naturliga 
skäl, vad skolan kan åtgärda. Jag skulle däremot velat haft svar på vad de själva gör 
för att åtgärda eller minska deras upplevda stressnivå.   

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Den negativa stressen 

Forskningen säger att stress är nutidens folkhälsoproblem. Under 2000-talet 
har förändringarna skett i snabb takt och folkhälsoproblemet stress har ökat. 
Dagens barn föds in i ett stressat samhälle där Währborg (2009) menar att 
människor betraktar fritid som slöseri på tid. I flera avseenden har människors 
hälsa förbättrats medan stressrelaterade sjukdomar bara ökar. I min 
undersökning kan vi se att 99 % av eleverna någon gång i veckan känner sig 
stressade över skolan. Av dessa elever känner sig 16 % alltid stressade och 64 % 
eleverna anser att stressen påverkar skolresultaten negativt. Vi kan alltså se att 
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elever känner en stress över skolan och att majoriteten av eleverna tycker att det 
har en negativ påverkan över skolresultaten.  

Währborg (2009) menar att dålig hälsa bland barn och unga äventyrar 
samhällets utveckling och bäddar för konflikter inom och mellan grupper i 
samhället. Dessutom visar en svensk studie 20 % av ungdomarna i årskurs 9 
och gymnasiets årkurs 2 led av svår stress och utbrändhetssyndrom.  Av detta 
kan vi dra slutsatserna att stressen är ett problem och det påverkar elevers 
skolgång i hög grad. Währborg (2009) menar även att barn och ungdomar som 
stressar mycket i tidig åder kan utveckla sjukdomar som vuxen, vilket är 
oroväckande om vi ser till den här studiens resultat.  

5.2.2 Den positiva stressen  

Positiv stress eller Eustress som den heter är den hälsosamma och goda stressen 
som gynnar de mentala eller fysiska funktionerna.  Denna stress kan påverka 
elever som pepp för att prestera. Enligt undersökningen upplever 89 % av 
eleverna någon gång stress som pepp med postiv påverkan. Det betyder att 
elever inte endast ser stressen som något negativt, utan för de allra flesta är den 
också ett stort bidragande motiv till motivation och effektivitet.   

5.2.3 Pojkar och flickors stress  

Så sent som år 1982 var det relativt okänt för vuxna att barn kunde uppleva 
stress (Miller, 1982). Innan trodde de att barn var bekymmerslösa individer. 
Idag vet vi att både barn och ungdomar upplever stress och tidigare 
undersökningar har visat att det är skillnad mellan pojkar och flickor. En av 
denna studies frågor var om det finns någon skillnad på pojkar och flickors 
upplevda skolstress. I korrelationerna kan vi se att det inte finns några 
signifikanta skillnader mellan könen. Währborg (2009) har tidigare skrivit att 
en undersökning hos elever i årskurs 9 visar en tydlig skillnad mellan pojkar och 
flickor, där majoriteten av flickorna har psykisk ohälsa. Denna undersökning 
visar alltså inga större skillnader mellan könen. Kanske kan de jämnas ut 
mellan könen när elever kommer till gymnasiet. Det kan bero på att elever har 
fått gjort val att gå ett studieförberedande program och eleverna är då på 
samma stressnivå. De ostressade pojkarna kanske gör andra gymnasieval. 
Frankenhaeuser och Ödman (1983) menar att pojkar har högre pådrag av 
stresshormoner än flickor och därför slits deras kroppar mer än flickor under 
samma påverkan.  Yttre påverkan är inget som visar sig i min studie. Men 
slutsatsen blir att flickor och pojkar påverkas olika av stress, men i denna studie 
visas alltså ingen markant skillnad.  

5.2.4 Press- och peppfaktorer 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar elevernas press- och peppfaktorer.  
Enligt Währborg (2009) är en av dessa faktorer vuxnas krav på ungdomars 
prestationer. Vuxna ställer också ofta för höga krav på barns prestationer och skapar 
stressen, det är även vuxna som kan ändra på det, menar Ellneby, 2005.  Enligt 
eleverna är den största bidragande orsaken till negativ stress betygspress. Tre 
fjärdedelar av eleverna som deltog i studien uppger betyg som största stressfaktor. 
Endast 6 % tycker att anhörig pressar dem till bättre skolresultat och 15 % uppger att 
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lärare pressar dem. Däremot blir eleverna peppade av anhöriga och lärare.   
Ungdomar ställer höga krav på sig själva och många har prestationskrav från sig 
själva, men även från lärare och föräldrar (Währenborg, 2009). Detta är något som 
kan leda till kronisk stress. I denna studie kan vi utläsa att den största peppande 
faktorn i skolan är eleverna själva. Sammanfattningsvis kan vi alltså utläsa av denna 
undersökning att vuxnas stress är till stor del i positiv bemärkelse, även när eleverna 
ställer krav på sig själva så får det en motiverande effekt.  

5.2.5  Symtom och åtgärder 

Precis som Stjernström-Roos (2014) på Vårdguiden skriver är symtomen olika 
på stress.  Enligt eleverna i undersökningen är det vanligast att stänga av, 
därefter får eleverna ångest eller fysisk påverkan som oftast ter sig som 
huvudvärk eller magont. Detta är något som är vanliga reaktioner på stress 
menar Stjernström-Roos (2014) och Barnombudsmannen (2002) . Elevers 
reaktion på positiv stress är ett de blir effektiva eller får saker gjort. Detta har ett 
starkt samband mellan Yerker-Dodsons teori som handlar ökad stress och 
prestanda. Assadi och Skansén (2000) skriver även att det kan göra att vi blir 
fokuserade och laddade inför en uppgift och det kan vi tydligt se i denna 
undersökning.   

Det undersöktes även genom en öppen fråga hur elever skulle kunna minska sin 
skolstress. Gemensamt för svaren var att alla svaren handlade om vad skolan 
och lärare kunde göra. Inte en enda elev svarade på om de hade någon speciell 
metod för att hur de själva gjorde för att minska sin upplevda stressnivå.  

5.2.6 Slutsats  

Sammanfattningsvis kan vi se att stress kan leda till stora folkhälsoproblem, 
men en ny insikt är att stress i många fall fungerar som en motivationshöjare. 
Att stress är ett problem i skolan råder det inga tvivel om, men att det däremot 
är en stor peppande faktor är en ny insikt.  Som tidigare nämns kan stress i tidig 
ålder hos leda till sjukdomar i vuxen ålder. Vi kan av denna undersökning utläsa 
att ungdomar är stressade och de måste betyda att det kommer leda till 
sjukdomar i framtiden. Jag tror att stressituationen är liknande på flertalet 
gymnasieskolor i Sverige i och med att samma kursplaner följs, därför kan 
stress komma att bli ett ännu större problem i framtiden. För eleverna på denna 
skola är det ett problem med stress och fortsätter elever stressa kommer det bli 
tufft i framtiden, både för enskilda individer men även samhällsproblemen ökar, 
vilket forskningen pekar på.  Viktigt är att hitta en balans mellan den positiva 
och negativ stressen, för i och med stress ökar även prestandan.  

5.3 Vidare forskning  

Stress har under en tid varit det nya folkhälsoproblemet och framtiden är rätt 
oviss. Vidare forskning och undersökningar är nödvändigt. Undersökningen 
visar att gymnasieelever på detta studieförberedande program känner sig 
stressade.  Intressant skulle även vara att göra intervjuer för att få en bredare 
och djupare inblick i elevers tänkande och handlande i stressade 
skolsituationer. Vad gör skolor åt detta problem är en fråga som intresserat mig 
efter denna undersökning. Det skulle vara intressant att undersöka vad skolor 
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och ledningen gör för att minska eller åtgärda stressen för både elever och 
kanske även lärare i skolan.  
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