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F�rord

Jag vill tacka alla elever som tagit sig tid att svara p� min enk�t. Jag vill ocks� tacka l�rarna 
som hj�lpt mig dels med att dela ut enk�ter dels med att l�ta mig ta tid fr�n deras lektioner n�r 
jag sj�lv delat ut dem. Jag vill ocks� tacka min make som st�tt ut med att v�rt arbetsrum en 
l�ng tid sett ut som ett bombnedslag med travar av enk�ter, b�cker och artiklar. N�r man 
arbetar med att skriva gl�ms ofta tid och rum, detta g�r att min familj f�tt utst� sena middagar 
eller tvingats fixa middagen sj�lv om det skulle bli n�gon.

Marianne Salomonsson
Januari 2008
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Abstrakt

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur faktorer i skolan stressar tjejer och killar i 
�rskurs tre p� gymnasiet. En kvantitativ studie utf�rdes med enk�ter till 170 elever i �rskurs 
tre i en mindre stad i Norrbotten. Bakgrunden var artiklar fr�n skolunders�kningar i USA och 
Sverige mellan �r 2000-2007, samt litteratur om stress. Resultatet av studien visade att 
tjejerna k�nner sig mer stressade �n killarna, att lektionerna i stort upplevs som bra men att de 
inte �r varierande i sitt uppl�gg. Studien visade att eleverna upplevde stress av att det �r f�r 
mycket prov och inl�mningsuppgifter som kommer samtidigt, samt att rasterna �r f�r korta. 
Kritik framkom p� att l�rare samarbetar mindre bra. Eleverna uttryckte inte oro �ver milj�n 
men �nd� upplevdes inte skolan som en trygg och sk�n plats att komma till f�r killarna medan 
tjejerna tyckte det i st�rre utstr�ckning. Slutsatsen jag drog av studien �r att tjejer upplever 
skolarbetet mer stressande �n killarna och att ett b�ttre samarbete mellan l�rare �r �nskv�rd 
f�r att minska stressk�nslor hos eleverna. Bakgrundsartiklarna var mer alarmerande och 
orov�ckande �n vad resultatet av denna studie visade. 

S�kord: Stress, gymnasiet, krav, prov, lektioner. 
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1. Inledning

Efter m�nga �rs arbete som barnmorska p� f�rlossningsklinik och ungdomsmottagning 
best�mde jag mig f�r att l�sa in pedagogik. Arbetet p� ungdomsmottagningen var 
stimulerande men det blev lite smalt, jag ville undervisa i fler �mnen �n bara sex och 
samlevnad. De praktikplaceringar vi haft under denna utbildning �r den enda erfarenhet jag 
har av ungdomar i deras skolmilj�. Undervisningen som bedrevs p� ungdomsmottagningen 
skedde i de lokalerna. Det som var v�ldigt sl�ende var att till ungdomsmottagningen kom 
skolklasserna n�stan mangrant, och det berodde naturligtvis p� att �mnet var h�gintressant f�r 
ungdomarna. Under �rens lopp hade jag ocks� noterat en �kad kontakt med eleverna som 
visade sig s� att de v�gade diskutera och fr�ga mera. Till st�rsta del tror jag att det berodde p� 
att �mnet inte l�ngre �r lika laddat, sex och samlevnad debatteras ju i stort sett �verallt 
numera. Till viss del kanske det ocks� berodde p� �kad erfarenhet av undervisning under 
�rens lopp fr�n min sida. Under praktiken p� pedagogutbildningen upplevde jag k�nslan av 
stressade ungdomar relativt stark i skolkorridorerna, b�de positiv och negativ s�dan. Vissa 
elever ser jagade ut, andra ser uttr�kade och blas� ut. Vad beror denna stress p�, �r den 
kopplad till skolan eller inte? Om den �r kopplad till skolan uppst�r fr�gan om stressen kan 
�tg�rdas med pedagogiska insatser, eller �r de s� att kulturen i skolan idag �r s�dan att det 
skall ”se ut som” att man inte bryr sig eller tv�rt om. Kanske ungdomarna inte alls �r 
stressade, kanske �r det vi vuxna i skolan som tolkar deras signaler fel. I L�roplan f�r de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) st�r att skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och 
sociala kompetens samt uppm�rksamma h�lso- och livstilsfr�gor. Jag vill unders�ka vad som 
stressar eleverna i �rskurs tre p� gymnasiet. Jag tror att eleverna d� har acklimatiserat sig i den 
nya gymnasieskolan och i sin klass och jag undviker d�rmed att f� svar p� stress relaterat till 
ovana situationer och nya m�nniskor. 

2. Bakgrund

2:1 Historik.

Fr�n b�rjan anv�ndes ordet stress i samband med teknik och byggnadskonstruktioner. Stress 
�r summan av den kraft som f�r materialet att brista. Det �r ocks� p�frestningar av stora eller 
sm� energim�ngder som p�verkar materialet exempelvis genom st�ndig n�tning. Droppen 
urholkar inte stenen genom sin tyngd utan genom att st�ndigt falla. Stress som p�verkan p� 
levande organismer beskrevs f�r f�rsta g�ngen av professor Hans Selye �r1936 (Doctare, 
2000). Han myntade begreppet inom medicinen. Han hade inte tillg�ng till avancerad teknik 
utan kunde ”bara” v�ga, m�ta och iaktta de f�rs�ksdjur som anv�ndes. Han observerade att 
djuren reagerade p� stress genom att alla deras k�rtlar minskade, utom binjurarna som blev 
st�rre, bl�dningar i djurens magslemhinnor observerades ocks�. Han menade att det m�ste 
finnas gemensamma system som p�verkar m�nga olika delar i kroppen. Stress tvingade 
levande varelser till anpassning, bara de starkaste �verlever. Selye betonade att det inte bara 
handlade om muskelstyrka utan om f�rm�gan till samspel mellan m�nniskan och hennes 
omgivning. Selye blev inte betrodd av sin samtid, han var l�ngt f�re sin tid och forskningen
passade inte in i den tidens paradigm. Han fick inte nobelpriset i medicin, men det fick Moniz 
1949 f�r lobotomin! (Doctare, 2000). Doctare po�ngterar att redan Freud p� sin tid var inne p� 
detta med stress. �ven han blev missf�rst�dd. Han beskrev redan 1895 hur individer utsatta 
f�r extrem stress reagerade, n�mligen, kvinnor utsatta f�r sexuella �vergrepp, d�rmed fick 
stressen namnet hysteri. Det grekiska ordet hysteros betyder livmoder. Man trodde att 
”hysteri” bara drabbade kvinnor, kanske f�r att de oftare (?) uts�tts f�r sexuella �vergrepp. 
Dessa kvinnor ber�ttade om hur de m�dde i sj�len samt hur de f�rtr�ngde hemska upplevelser 
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l�ngt bak och d�rmed ”gl�mde bort” dem. Symtomen p� de f�rtr�ngda minnena visade sig 
sedan fysiskt och psykiskt. Freud ins�g att eftersom patienterna inte blev trodda lade de 
skulden p� sig sj�lva, f�r att bli hj�lpta m�ste minnena plockas fram och bli medvetna f�r 
patienten, och hon m�ste finna v�gar att leva med sanningen. Sanningen var dock n�got som 
slutet av 1800- talet inte orkade med, �ven Freud blev ifr�gasatt. Han blev det s� starkt att han 
offentligt bad om urs�kt och i forts�ttningen skrev han artiklar om att det inte var dessa sv�ra 
upplevelser som orsakade pl�ga f�r kvinnorna, utan det var deras penisavund. (Doctare, 
2000).

I Sverige tog stressforskningen ett stort steg fram�t under 1960-talet genom fysiologiprofessor 
Ulf von Euler (Frankenhaeuser, 1997). Han uppfann att man via urin kunde m�ta 
stresshormonerna adrenalin och noradrenalin. Det som blev banbrytande med detta var att 
man nu kunde f�lja m�nniskan i vardagliga situationer, tidigare var man h�nvisad till 
laboratorier och att i dem framkalla stressliknande situationer. N�r man nu kunde m�ta halten 
hormoner i urin samt kontrollera puls och blodtryck kunde man g�ra nedslag i verkligheten 
och p� s� s�tt m�ta vilka situationer som framkallar stress hos individer. Sverige blev 
banbrytande i sin forskning p� arbetsplatser samt andra ”vanliga” milj�er som m�nniskor ofta 
befinner sig i. Arbetsmilj�lagen fr�n 1977 betonade den psykosociala arbetsmilj�n. Det gjorde 
att forskningsmedel tillstyrktes vilket har lett till att Sverige har en bra forskning kring 
arbetslivets stress. Professor Ulf von Euler fick nobelpriset! (Frankenhaeuser, 1997).
Arbetsmilj�n po�ngteras p� m�nga st�llen i l�roplanen Lpf (94) bland annat st�r det att alla 
som arbetar i skolan skall gemensamt med eleverna ta ansvar f�r den sociala, kulturella och 
fysiska skolmilj�n.

2:2 Definition p� stress. 

Cullberg (1980) definierar stress som de fysiologiska f�ljderna efter en allm�n fysisk eller 
psykisk anstr�ngning. Kroppen har haft ”alarmberedskap” f�r l�nge och rent medicinsk 
inneb�r det att stresshormonerna noradrenalin och binjurebarkshormon avs�ndras i st�rre 
m�ngd. Ett typiskt symtom enlig Cullberg �r �kad allm�n retbarhet som tar sig uttryck i 
svaghet och tr�tthet med irritabla eller depressiva inslag. Andra typiska symtom enligt 
honom �r psykosomatiska, symtomen visar sig kroppsligt, s� som magont, huvudv�rk, 
hj�rtklappning och s�mnbesv�r.

Stress �r den m�nskliga hj�rnans s�tt att reagera p� yttre p�frestningar, som uppfattas som 
st�rre �n f�rm�gan att hantera dem (Doctare, 2000, s.25). Hon betonar ocks� liksom 
Cullberg att m�nniskan reagerar p� stress med total alarmberedskap. Enligt henne ger det sig 
till utryck i f�rsvar eller flykt, det sker i v�r s� kallade reptilhj�rna. Reptilhj�rnan har f�tt sitt 
namn efter att den best�r av de mest ursprungliga delarna av m�nniskans hj�rna, den som vi 
har gemensamt med alla levande djur. I gamla testamentet st�r det enligt Doctare ”Rannsaka 
hj�rta och njurar”, redan p� den tiden s�g man att kroppen reagerar p� p�frestningar p� 
hj�rnan. Modern forskning har visat att just hj�rta och njurar �r viktiga m�lorgan f�r hj�rnans 
f�rsvarsreaktioner. (H�gt blodtryck – njurarna, hj�rtinfarkt - hj�rtat). Det �r nog allm�nt 
vedertaget ute i samh�llet idag att hj�rtinfarkt och h�gt blodtryck bland annat �r typiska 
stressjukdomar. 

2:3 Positiv och negativ stress.

Det finns god och ond stress, eller positiv och negativ stress. Stress kan utl�sas av att ha f�r 
mycket att g�ra eller tv�rtom att ha f�r lite att g�ra. Det kan ocks� handla om att p�tvingas 
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alltf�r m�nga f�r�ndringar, eller att uts�ttas f�r monotoni. Stresshormonerna g�r att vi blir 
alerta och handlingsberedda och �r d�rf�r positiva, om halterna inte konstant �r f�r h�ga
(Frankenhaeuser, 1997). Skolan skall str�va mot att varje elev st�rker sin tilltro till den egna 
f�rm�gan att sj�lv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och p�verka sina villkor. 
Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarsk�nnande och f� dem att aktivt delta i yrkeslivet 
och ute i samh�llet. Rektorer har n�r det g�ller gymnasieskolan ett ansvar f�r att eleverna f�r 
kunskap om sex och samlevnad samt risker med olika droger (Lpf 94). L�rare b�r ha i 
beaktande att sj�lvmord �r en av de vanligaste d�dsorsakerna mellan �ldrarna 15-19 �r. Att 
l�ta elever skriva ner sina k�nslor kring sv�ra omr�den kan l�sa upp m�nga knutar. Vi som 
l�rare skall ge eleverna m�jligheter att uttrycka �ven s�dana �mnen som �r sv�ra och 
k�nsloladdade. Vi m�ste ge ungdomarna m�jligheten att s�ka den hj�lp de beh�ver n�r de 
blir medvetna om pr�vningar, motg�ngar och triumfer som tillh�r ungdomstiden (Douglas, 
2006). ”Aldrig har vi sett s� vilsna ungdomar som nu” (Gustavsson, 2006, s.118), 
kriminalitet, v�ldt�kter, droger, sj�lvmord och ungdomar som inte m�r bra. Gustavsson (2006) 
belyser vikten av att v�ga s�tta gr�nser. Att den vuxna generationen i hemmet och i skolan 
v�gar st� fast och h�lla p� gr�nserna, �ven n�r det bl�ser storm d� ungdomarna testar dessa 
gr�nser h�rt. Hon menar att ungdomars vilsenhet och uppgivenhet m�nga g�nger kan h�rledas 
till gr�nsl�shet fr�n vuxna i ungdomars n�rvaro.

Identiteten formas p� tv� s�tt enligt Fris�n och Hwang (2006) genom individens utveckling 
eller genom att den formas av samh�lleliga faktorer. Ungdomar idag lever i ett samh�lle som 
pr�glas av marknaden, de �r befriade fr�n olika traditioners tv�ng. Detta �r b�de positivt och 
negativt, v�rlden blir st�rre och tillg�ngligare medan familjelivet och den lokala f�rankringen 
riskerar att bli undantr�ngt. Detta skapar f�rvirring hos ungdomar och leder till vilsenhet kring 
identitet och sociala roller. Fris�n och Hwang (2006) menar ocks� att den �ldre generationen 
kommer att p�verka den yngre generationen mindre och mindre. Ungdomar fr�n 
v�sterl�ndska moderna samh�llen kommer att lita mer till den egna gruppen f�r bekr�ftelse �n 
som tidigare till �ldre generationer. Att ungdom fr�n familjer som �r distanserade far illa samt 
att pojkar far mer illa �n flickor i socialt d�ligt fungerande hem �r inget nytt. Det som d�remot 
�r nytt �r att m�nga unga har k�nslan av att det g�r att v�lja sin kropp, sexualitet, och sitt liv.
Det man inte �r n�jd med g�rs om med olika tekniska hj�lpmedel, d�rmed g�r naturlagarna att 
trotsa. Stor vikt l�ggs p� det egna jaget vilket kommer att p�verka det kollektiva som ocks� 
kommer att f�r�ndras. M�nniskan av idag �r d�md till att v�lja, det �r b�de positivt och 
negativt, det �r inte alltid l�tt att v�lja och sv�rare blir det om valm�jligheterna �r m�nga. Som 
l�rare m�ste vi f�rs�ka se och f�rst� ungdomars sociala verklighet. Vi m�ste ocks� se 
skillnaderna och likheterna med v�r egen ungdomstid. (Fris�n & Hwang, 2006).

Det finns tre huvudtyper av stressituationer som vi alla m�ter enligt Elkind (1991). Den ena 
kallar han A-typen och inneb�r stress som �r f�ruts�gbar och m�jlig att undvika. Till exempel
att �ka berg och dal bana. F�r ungdomar kan det motsvara att tacka ja eller nej till droger. 
Klarar de trycket fr�n kompisg�nget och det motsatta trycket fr�n f�r�ldrar och l�rare. Det 
st�ller krav p� sj�lvk�nsla och sj�lvrespekt att v�lja r�tt. Den andra typen av stress kallar han 
B-typen som inneb�r krav som varken �r f�ruts�gbara eller m�jliga att undvika. Hit h�r 
olyckor, f�r�ldrars skilsm�ssor etc. Enligt Elkind (1991) st�ller denna typ av stress h�ga krav 
p� ungdomarna d�rf�r att de h�r m�ste brottas dels med omgivningens attityder samtidigt som 
de k�mpar med sina egna k�nslor. De f�r allts� krav p� sig b�de utifr�n och inifr�n. De elever 
som klarar detta b�st �r �ter de med god sj�lvk�nsla och sj�lvrespekt. Den tredje typen C-
typen inneb�r att stressen �r f�ruts�gbar men oundviklig. Hit h�r t.ex. att komma f�r sent 
hem, prov i skolan, att ”tvingas” delta i familjesammankomster med sl�kt och v�nner fast man 
egentligen inte vill. �ven h�r klarar sig ungdomar med god sj�lvk�nsla bra, de kan hantera 
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stressen genom att ”st�lla upp” p� sammankomster f�r d� blir mamma glad och utfallet blir 
det b�sta. De klarar att se och v�ga in andra m�nniskors behov. F�r att klara av provet pluggar 
de ordentligt f�r att inte uts�tta sig f�r stressen att misslyckas p� provet. 

Livet �r inte alltid l�tt enligt Elkind (1991). �ven den mest fungerande eleven kan ibland bli 
s� nedtyngd av stress att han eller hon drabbas av attacker av l�g sj�lvaktning. Faktum 
kvarst�r dock att ju mer den unge vet om sig sj�lv och sin identitet desto b�ttre rustad �r 
hon/han f�r att kunna hantera de olika stressituationerna. Ton�ringars svar p� stress vilken typ 
det �n �r (A-C) �r enligt Elkind (1991) flykt. Ollfors & Anderssons (2007) po�ngterar vikten 
av att vid unders�kningar av stress inte bara fokusera p� att fr�ga om sj�lva stressen, d� kan 
resultatet bli v�ldigt alarmerande. Man m�ste ocks� fr�ga efter graden av kontroll �ver 
stressen som personer upplever sig ha. De avslutar sin artikel med att de anser att ytterliga 
unders�kningar av relationen mellan stress och kontroll �r n�dv�ndiga f�r att uppt�cka n�r 
stress �ndras fr�n att vara positiv till att bli negativ, och bristen p� kontroll blir h�g, vilket kan 
leda till h�lsoproblem.

2:4 Stress i skolan.

N�gra stressk�llor i livet �r enligt Hannaford (1997) utveckling, konkurrens, Tv, datorer och 
stelbenta undervisningssystem. Stelbenta undervisningssystem �r enligt henne icke 
integrerade l�roplaner som saknar musik, konst och motion, samt att h�nsyn inte tas till 
elevers olika inl�rningsstilar. Hon menar att arbetsmilj�n i skolan �r byggd p� konkurrens, 
eleverna har f�r mycket prov och �r f�r individfokuserade, mera kraft skulle l�ggas p� 
samarbete. I Lpf (94) st�r att skolan skall str�va mot att varje elev utvecklar sin 
sj�lvk�nnedom och sin f�rm�ga till individuell studieplanering. Vidare st�r att kunskap 
kommer till utryck i olika former s�som fakta, f�rst�else, f�rdighet och f�rtrogenhet. Just 
musik och konst �r en kunskap som kommer till utryck i f�rdighet och f�rtrogenhet. 
Undervisningen f�r inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. 
Den gamla profeten Sokrates som ju egentligen inte var pedagog lade grunden till l�ran om 
samtalets betydelse. Att samtala med varandra inneb�r att man l�r sig t�nka sj�lv. Han s�g att 
hans l�rjungar via det vardagliga samtalet frigjorde sitt eget f�rnuft som f�rde dem fram mot 
egna resultat (Svedberg & Zaar.1998). Kunskap kan inte f�rmedlas direkt fr�n den vuxne till 
barnet enligt Piagets teori, barnet m�ste konstruera sin egen version av v�rlden. F�r att 
�stadkomma det m�ste det i klassrummet finnas mycket material och saker att arbeta med. 
Enligt Vygotskis teori �r spr�ket det viktiga. Till en b�rjan beh�vs mycket hj�lp av kollektivet 
f�r att slutligen n� till en mer individuell niv�. Enligt honom skall l�raren stimulera eleven till 
att n� vidare i sin utveckling genom att st�tta eleven att v�ga mera och p� det viset stimulera 
sig sj�lv att g� vidare mot nya kunskaper (Imsen, 2000).

Skolan uts�tter eleverna f�r stress typ C enligt Elkind (1991). �ven familjen tillh�r denna 
kategori. Denna stress relaterar han till k�nslor av besvikelser. Besvikelsen m�ste inte komma 
fr�n skolan utan kan lika v�l komma fr�n hemmet, f�r att av olika andledningar straffa sina 
f�r�ldrar f�r antingen f�r h�ga krav eller f�r l�ga krav, f�r skolan ”ta sm�llen” f�r det 
p�verkar f�r�ldrarna. Vad skolan kan g�ra �r enligt Elkind (1991) att minska storleken p� 
klassen samt att hj�lpa eleverna till konstruktiva arbetsmetoder. Detta �r enligt honom att i 
arbetsuppgifter f�rst g�ra det man inte vill, sedan det man vill (vilket d� kommer att upplevas 
som en bel�ning), att s�tta upp tydliga m�l varje dag �ver det arbete som skall g�ras och till 
sist, att utf�ra varje arbetsuppgift som om det vore den sista. �ven Levine (2007) ans�g att 
skolan m�ste l�ra eleverna bra arbetsmetoder. I sin avhandling skriver Russel (2000) att 
studenter har mindre entusiasm och vilja �n tidigare, de har h�gre f�rv�ntningar som skall 
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inf�rlivas med minsta m�jliga anstr�ngningar fr�n elevens sida. Han fr�gar sig vad detta beror 
p�, kan allt ha med skolv�rlden att g�ra eller har det att g�ra med att v�rlden snurrar s� fort att 
vi inte hinner med oss sj�lva och v�ra barn? Han menar att studenterna �r f�rvirrade och 
beh�ver veta hurdan disciplin som g�ller, dessa kriterier m�ste vara k�nda av l�rarna, eleverna 
och deras f�r�ldrar. F�r att minska stressen f�respr�kar han mindre klasser, k�nda 
disciplinkriterier, uppf�randekoder b�de f�r elever och l�rare, koder som �r presenterade f�r 
och k�nda av f�r�ldrarna. Han belyser ocks� att elevernas spr�kbruk m�nga g�nger �r ok�nda 
av vuxenv�rlden, vuxna kan tolka de ungas spr�k fel, det tolkas negativt fast det inte �r menat 
s�. Om alla arbetar mot �ppen och rak kommunikation s� minskar ryktesspridningskulturen 
som enligt honom f�rekommer p� de flesta skolor. H�r kommer �ter Sokrates tankar kring 
samtalets betydelse i fokus (Svedberg & Zaar. 1998). Ett gott samtal d�r var och en f�r 
uttrycka sin mening och blir lyssnad p�, leder till att ryktesspridning minskar. Ju st�rre en 
grupp �r desto fler subgrupper bildas och som ledare i gruppen blir det sv�rare att h�lla ihop 
klassen och undvika skvaller och ryktesspridning (Gran�r, 1994). Elever kan enligt Levine
(2007) p� grund av schemat drabbas av negativ stress, de f�r f�r mycket h�ltimmar vilket 
leder till att de blir uttr�kade av att g� och v�nta. Han diskuterar ocks� det faktum att 
undervisningsmetoder �ndras eller beh�ver �ndras n�r vi �r p� v�g mot ett alltmer pappersl�st 
samh�lle. Stress �r ett resultat av v�r p�g�ende f�r�ndrade kultur, hur vi klarar stressen beror 
p� hur vi tar till oss det nya och inf�rlivar det i v�ra liv (Levine, 2007).

Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I 
cannot accept and the wisdom to know the difference (Russel, 2000, s. 102). Russel menar att
ett bra s�tt att f� kontroll �ver sin egen stress �r att g�ra upp en lista av vad man upplever som 
stressande, sedan rikta in sig p� att stryka bort s�dant som inte �r viktigt och bara beh�lla det 
viktiga p� listan, eller att l�ra sig se det p� listan i ett annat ljus. 

Vi �r p� v�g att skapa en generation av s�nderstressade, materialistiska och d�ligt utbildade 
ungdomar skriver Pope (2001). En studie har gjorts p� fem ungdomar i high-school USA d�r 
hon f�ljt ungdomarna som en skugga p� deras lektioner och raster samt haft regelbundna 
intervjuer med dem. Forskning p� skolor har utg�tt fr�n ledningen d�r man tittat p� skolans 
milj� samt ”tittat” p� eleverna. Hon ville komma n�ra och se skolan ur elevernas synvinkel.  
Hon utgick fr�n sina egna minnen fr�n high-school, den stolthet hon k�nde och de givande 
diskussioner som uppst�tt mellan eleverna. K�nner elever p� samma s�tt idag fr�gar hon sig. 
Dewey fr�gar sig samma sak menar hon, vad �r det egentligen som f�rsigg�r i huvudet p� 
dem som l�r sig? Han menade att l�raren skall lyssna p� eleven, f�rs�ka komma underfund 
med vad som intresserar dem f�r att d�rifr�n kunna skapa l�randesituationer som skapar 
nyfikenhet hos eleven. Skolan d�r under�kningen p�gick hade mycket gott rykte med ”de 
b�sta l�rarna” sm� klasser och m�nga duktiga elever. (Det var ocks� meningen i studien) De 
elever som valdes ut f�r unders�kningen var ”h�gpresterande”. P� skolan sattes varje m�nad 
bilder upp p� anslagstavlor av de b�sta eleverna, hur v�l de hade klarat prov och hur m�nga 
”po�ng” de hade, de var skolans stolthet och framtidshopp! Lyssnar man till eleverna blev 
bilden dock en helt annan. En av de utvalda eleverna i studien sov 2-3 timmar per natt och 
levde med konstant stress. En annan var orolig och frustrerad pga. pappans krav gentemot 
elevens egna �nskem�l att f� ”ha ett liv”. En stressades sv�rt mellan �nskem�l om att f� spela 
teater och krav p� goda teoretiska skolprestationer. Tv� var r�dda f�r att inte klara de betyg de 
ans�g sig beh�va och tog d�rf�r till olika metoder. Alla eleverna i studien gjorde saker de inte 
var stolta �ver f�r att klara pressen. De f�rklarade att vad de gjorde var ”doing school” (skola 
f�r skolans skull, egen �vers�ttning). Det handlade om ytinl�rning, att l�sa till proven och 
sedan var det mesta gl�mt, ingen reflektion eller analys hanns med. Det handlade ocks� om att 
ha r�tt strategi f�r att n� dit man ville. De metoder som anv�ndes f�r att n� m�len var: 
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allierade och medhj�lpare som k�nde eleven och ”st�ttade”, att g�ra flera saker samtidigt t.ex. 
att kopiera och i smyg l�sa ett annat �mne p� en lektion, fusk s�som plagiering, utnyttja 
klasskamrater vid grupparbeten, att r�cka upp handen fast man inte kan svaret bara f�r att 
verka intresserad och kunnig, de l�rde sig att ta plats genom att protestera och diskutera 
h�gljutt f�r att bli synliga f�r l�rare och ledning, smila upp sig inf�r l�rare och ljuga. Detta var 
medvetna strategier fr�n elevernas sida som de inte var stolta �ver men som de k�nde var 
n�dv�ndiga f�r att n� m�len, h�ga betyg. De f�rs�kte �vertyga sig sj�lva att de gjorde r�tt, 
”alla” g�r det. De saknade balans mellan skola och fritid, deras dag b�rjade tidigare �n 
f�r�ldrarnas arbetsdag och slutade sent p� kv�llen. De stressymtom de hade var upprepade 
f�rkylningar och �kommor relaterade till ”att ha br�ttom”, f�r lite s�mn och d�liga matvanor, 
oro, magbesv�r samt b�rjan till mags�r. En elev utryckte att hon skulle plugga tills hon dog, 
bara hon kom upp p� bild bland de b�sta eleverna p� anslagstavlan. Deras �nskan var att 
hinna vara med v�nner men de ins�g att de m�ste v�lja, valet ans�g de stod mellan ”framtida 
framg�ng” och ”lycka f�r stunden”, f�r dem blev valet framtida framg�ng. En elev uttryckte 
att ”high-school is a way of building up a tolerance for stress and only the most “fit” survive”
(Pope, 2001, s.156). Ytterligare orsaker till stress enligt studien �r fragmenterade skoldagar 
med m�nga olika kurser, stora klasser och k�nsla av anonymitet bland eleverna. De klagade 
p� att lektionerna var oinspirerade och inte svarade upp mot verkligheten och elevernas 
behov. De uppgav ocks� att de inte kunde tala om hur de k�nde sig med sina mentorer (Pope, 
2001).

Under nittiotalet har didaktiken b�rjat intressera sig f�r den m�nskliga hj�rnans m�jligheter 
och s�tt att l�ra. Man vet nu att elever sj�lv konstruerar sin f�rst�else av undervisningen. 
D�rf�r m�ste undervisningen vara varierande f�r att passa elevernas olika inl�rningsstilar. 
Enligt Dewey l�r sig eleverna genom att g�ra. Han f�respr�kar samarbete mellan eleverna och 
att inl�rningens grund ligger i elevens �nskningar och aktiviteter. Dessa aktiviteter skall rikta 
sig mot samh�llet vi lever i, p� det viset f�r eleven verklighetsf�rankring och l�randet kommer 
att k�nnas meningsfullt (Svedberg & Zaar, 1998). Att tillfullo oms�tta Deweys pedagogik i 
verkligheten anses sv�rt. Historiskt finns tv� skolsystem, det slutna som separerar skolan fr�n 
samh�llet, �mnen h�lls is�r och elever h�mtar kunskap individuellt, det �ppna som sl�pper in 
samh�llet i skolan, skol�mnena integreras med varandra och l�rare och elever samarbetar. 
(Ibid)

Ollfors & Anderssons (2007) unders�kning bekr�ftar det som tidigare framkommit n�mligen 
att ungdomars stress har med skolan att g�ra. Den visade ocks� att flickorna var mer stressade 
�n pojkarna. Studien visade att eleverna p� akademiskt inriktade linjer var mer stressade �n de 
p� yrkesinriktade linjer. Den visade samtidigt att elever p� akademiska program �r mer 
inst�llda p� och kan d�rf�r l�ttare hantera stress. Ett intressant resultat var att svenska elever 
skylde misslyckanden p� sig sj�lva mer �n vad elever f�dda utanf�r Sverige gjorde. Studien 
visade att manliga elever var mindre stressade samt att de ocks� klarade att kontrollera 
stressen b�ttre �n kvinnliga elever. Elever med gott sj�lvf�rtroende f�r sin egen kapacitet 
k�nde l�gre stress �n elever som tvivlade p� sina f�rm�gor. Ollfors & Anderssons (2007) 
diskuterar ocks� att taktikvalen som blivit vanligare i skolan kan ha lett till att elever p� de 
yrkesinriktade programmen k�nner sig mindre stressade. Studien visade att om man j�mf�r 
stress mellan olika program och stress mellan flickor och pojkar, s� �r stressen mellan flickor 
och pojkar mer signifikant �n stressen mellan de olika programmen. De po�ngterade ocks� att 
fr�gor av typen ”jag h�ller med/ jag h�ller inte med” kan f�rgas av kulturen som r�der i 
unders�kningsgruppen. En kombination av faktorer medverkar till att �ka ungas stress, 
arbetsmilj�n i skolan, skolans arbetsformer, problem i familjen och �nskan av att vara 
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accepterad bland kompisarna. Krav fr�n idrotten, media och att vuxna �r stressade och inte 
har tid. Vi vuxna m�ste skaffa oss kunskap om hur stressfaktorer p�verkar v�ra barn. 

Barnombudsmannens (2003) unders�kning visar ocks� att barn har upplevt vuxnas stress. 
Unders�kningen �r gjord p� elever fr�n h�gstadiet. P� fr�gan med �tta alternativ av vad som 
stressar mest har 80 procent svarat skolan. Det i skolan som �r stressande enligt 
unders�kningen �r f�r mycket l�xor, f�r mycket prov, f�r h�ga krav p� sig sj�lv och fr�n 
l�raren samt att det var ingen lugn och ro i klassen. �ven denna unders�kning visade att 
flickor �r mer stressade �n pojkarna. Till f�rslag p� f�rb�ttringar har eleverna f�reslagit 
mindre l�xor, l�ngre raster men ocks� b�ttre planering fr�n l�rarna, de �nskar k�nna sig 
tryggare i skolan och att arbetsmilj�n skulle vara b�ttre. De ger ocks� f�rslag p� att skolan 
skulle vara tystare, b�rja senare samt ha m�jlighet till flextid. En rapport fr�n SOU (2006:77)
visar att de flesta elever �r tillfreds med livet och upplever ingen stress, f�rutom skolstress. 
M�nga ser att de sj�lva skapar denna stress d� de prioriterar fel. M�nga elever anser att 
skolorna b�r l�ra ut studietekniker, det skulle minska stressen mycket anser de. Skolan anses 
stressig f�r att man aldrig f�r andas ut. Det �r f�r mycket prov, l�xor och f�r m�nga �mnen. 
Eleverna anser ocks� att l�rare borde prata med varandra och samordna undervisningen och 
att det mesta av skolarbetet borde kunna g�ras i skolan. Eleverna klagar �ver att de inte f�r 
den hj�lp de beh�ver, det beror inte p� l�raren i sig utan p� att l�raren inte hinner med pga. f�r 
stora klasser, detta leder till l�nga v�ntetider vilket i sin tur leder till rastl�shet. M�nga anser 
ocks� att lektionerna m�ste komma ig�ng snabbare och vara effektivare, d� skulle mycket av 
arbetet bli gjort i skolan och l�xorna skulle minska. De flesta efterlyser en auktorit�r ledarstil 
fr�n l�rare ist�llet f�r ”l�t g�” mentalitet. En stressfaktor �r ocks� l�rare som inte tar sitt jobb 
p� alvar, de m�ste v�ga st�lla krav p� eleverna och ge tydliga instruktioner av vad som 
f�rv�ntas. H�ltimmar upplevs stressigt liksom allm�nt buller i korridorerna. Eleverna i 
unders�kningen efterlyser ocks� en roligare skola med mera praktiska probleml�sningar. De 
�nskar uppgifter som �r relaterade till det verkliga livet, det ger en �kad f�rst�else och k�nsla 
av att ”detta har jag nytta av”. Eleverna anser ocks� att f�rdelningarna p� kurserna �r d�liga. 
Det mesta l�ses in under �rskurs ett och tv�, sedan �r det n�stan inga lektioner kvar i �rskurs 
tre. Bland f�rslag till f�rb�ttringar fr�n eleverna finns f�rutom l�xor och prov, ocks� 
veckobrev med tydliga instruktioner, ta bort kurssystemet, fler l�rlingsutbildningar, h�j l�rares 
status och st�ll krav p� socioemotionellt bem�tande som obligatoriskt �mne p� 
l�rarh�gskolan. De �nskar ocks� fler skol- och elevassistenter, fler mentorer, eget klassrum, 
fler l�rare och mysigare milj�er. (SOU 2006:77). Norrbottens l�ns landsting har gjort en 
unders�kning av skolbarns h�lsa och levnadsvanor i Norrbotten (2006/2007). Den visar ocks� 
att de flesta unga m�r bra. De �ter och sover bra och de allra flesta har n�gon vuxen att prata 
med. Rapporten visar ocks� att psykiska besv�r �r mer vanliga bland flickor �n pojkar och att 
besv�ren �kar p� gymnasiet. Stressen ang�ende skolarbetet �kar med stigande �lder. I 
gymnasiet �r det dubbelt s� vanligt att flickor k�nner sig stressade �n att pojkarna g�r det. 
Bilden �ver riket �r den samma, man har sett att stressen kraftigt har �kat de senaste tio �ren 
och d� s�rskilt f�r flickorna (Norrbottens l�ns landsting, 2006/2007).

2:5 Relationer och stress.

Relationen mellan l�rare och elever har f�rb�ttrats under det g�ngna decenniet visar en studie 
fr�n Skolverket (2004), b�de elever och l�rare tycker ocks� att st�mningen och 
sammanh�llningen p� skolorna blivit b�ttre. Eleverna tycker att det �r l�ttare att v�nda sig till 
l�rarna n�r de har problem, de tycker ocks� att l�rarna undervisar b�ttre, l�rare bryr sig och 
tror p� eleven och elevens f�rm�ga. Eleverna k�nner att det �r meningsfullt att g� till skolan, 
de k�nner sig mer engagerade och ser att de kommer f� nytta av det de l�r sig. Mobbingen har 



8

minskat, b�de l�rare och elever tycker att skolan arbetar bra mot mobbing. Olovlig fr�nvaro 
fr�n skolan �r h�gre bland gymnasieelever �n grundskoleelever, men fr�nvaron har inte �kat 
under de sista �ren. Den olovliga fr�nvaron p� gymnasiet var �tta procent. Det finns dock ett 
kvarst�ende problem, stressen. K�nsf�rdelningen med mer stressade flickor �r ocks� bef�st. 
Unders�kningen visar dock att andelen elever som k�nner sig lugna och trygga i skolan har 
�kat, fr�n 91 procent 1997 till 96 procent 2003. Andelen elever som k�nner sig oroliga och 
r�dda i skolan var tre procent b�de �r 2000 och 2003. Unders�kningen visar att stressen bland 
flickor p� gymnasiet �kat medan den minskat f�r pojkarna. Stressniv�n har minskat n�got p� 
gymnasiet medan den �kat p� grundskolan. Intresset f�r skolan har �kat men kraven upplevs 
f�r h�ga. Eleverna anser i unders�kningen att elever och l�rare bem�ter varandra med respekt. 
De tycker ocks� att l�rare behandlar flickor och pojkar lika. D�rmed kan man med gl�dje 
konstatera att l�rare verkar leva upp till v�rdegrunden i Lpf (94) d�r det bland annat st�r att 
skolan vilar p� demokratiska grunder och skall till eleverna f�rmedla individens frihet och 
integritet, alla m�nniskors lika v�rde och j�mst�lldhet mellan kvinnor och m�n. Det har blivit 
en f�r�ndring till det b�ttre n�r det g�ller att s�ga ifr�n om s�dant eleven tycker �r fel. 1993 
ans�g 61 procent att man kunde s�ga ifr�n utan att sedan f� lida f�r det medan 84 procent 
tyckte det �r 2003. D�remot har anv�ndningen av grova ord och svordomar �kat. 

Gymnasieeleverna anser att de kan p�verka l�xor, prov och arbetss�tt mer �n vad 
grundskoleeleverna anser att de kan ( Skolverket, 2004). Alla som arbetar i skolan skall 
samverka f�r att g�ra skolan till en god milj� f�r l�rande (Lpf 94). Gilman & Anderman
(2006) skriver att skolor �r f�rst och fr�mst sociala institutioner. Dessa har under l�ng tid 
fokuserat p� akademiska m�l utan att ta h�nsyn till m�nga olika faktorer som m�ste st�mma 
f�r att skapa motivation hos eleverna. Deras studie visade att skolpersonal m�ste bli medvetna 
om att goda relationer mellan eleverna, f�r�ldrarna och l�rarna skapar det b�sta akademiska 
resultaten hos eleverna. Motivation och goda kunskaper �r enligt artikeln starkt f�rknippat 
med psykosociala och psykologiska faktorer. I Forsmans avhandling (2003) om mobbing st�r 
att den �kande stressen, otryggheten och anonymiteten samt tilltagande sociala och 
socioekonomiska segregationen utanf�r skolan �terfinns ocks� innanf�r skolans v�rld. 
KASAM, ett begrepp som myntades av Antonovsky, betyder k�nslan av sammanhang. F�r 
att k�nna det kr�vs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Forsman, 2003). Mycket 
stress kan utl�sas av att inte k�nna detta KASAM som allts� kan ”stanna” vid olika 
stressreaktioner eller ta sig uttryck i mobbing. Detta stora och viktiga omr�de kommer inte att 
utvecklas mera i detta arbete. 

2:6 Stress efter avslutad skolg�ng.

Enligt en studie av Levine (2007) s�g m�nga elever tillbaka p� sin sista skoltid med 
besvikelse. De ans�g sig inte tillr�ckligt f�rberedda f�r h�gskola eller arbete. S� m�nga som 
40 procent av eleverna upplevde sig ha luckor och skulle om de fick, g� om de sista skol�ren, 
de skulle d� studerat h�rdare samt valt sv�rare kurser. Eleverna ans�g sig ha studerat med 
metoden memoriserande. De ans�g att de f�tt f�r lite tr�ning i reflektion och kritiskt t�nkande. 
De m�ste f�rst� om de f�rst�r! Moral, politik och vardagslivets med och motg�ngar m�ste 
diskuteras med eleverna f�r att tr�na dem till vuxenlivet med vad det inneb�r av h�gskolor 
och arbete (Levine, 2007). Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med 
stort informationsfl�de och snabb f�r�ndringstakt. Eleverna skall tr�na sig att t�nka kritiskt. 
Gymnasieskolan skall f�rdjupa och utveckla elevernas kunskaper som f�rberedelse f�r 
yrkesverksamhet och studier vid universitet och h�gskolor m.m (Lpf 94). Inkommande ny 
information blandas med det eleven redan vet, genom att l�sa, lyssna och delta aktivt i 
dialoger som k�nns meningsfulla stimuleras eleven. M�nga elever enligt Levines (2007) 
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studie satt som passiva mottagare av information utan att f� m�jlighet till aktiv reflektion, 
analys och diskussion. M�nga av dem klarade sina studier men utvecklade ett kroniskt 
uttr�kat tillst�nd i skolan som sedan �ven p�verkade att arbetslivet k�ndes tr�kigt. L�rare 
m�ste enligt Levine (2007) utmana eleverna att aktivera sina tankar. De m�ste ocks� enligt 
honom tr�na eleverna mera i olika metoder att l�gga upp sitt l�rande ist�llet f�r att bara 
fokusera p� inneh�llet i det de skall l�ra. Han menar ocks� att alltf�r mycket fokuserats p� att 
eleven skall uppleva allting rolig, n�r bland annat l�rare utv�rderas s� l�ggs tyngdpunkten p� 
om det varit roligt, inte om det varit l�rorikt. Han menar att eleverna p� detta s�tt luras, f�r n�r 
de kommer ut i vuxenv�rden bryr sig inte deras arbetsledare eller chefer om, om de har roligt 
eller inte, det �r ett jobb som skall g�ras. Det visade sig ocks� att m�nga unga m�nniskor vill 
starta p� ”toppen av karri�ren”, de har inte f�rst�tt att det kr�vs h�rt arbete ”nerifr�n” f�r att 
n� ”dit upp”. Eleverna m�ste f� utbildning i och diskutera det sociala livet, vardagslivet. 
L�rarna m�ste ocks� l�ra eleverna fr�ga sig sj�lva de r�tta fr�gorna, �r jag en praktiker som 
trivs b�st med att arbeta med h�nderna, trivs jag b�st n�r jag talar med m�nniskor, tycker jag 
b�ttre om att arbeta ute �n inne? Med fr�gor av den typen kan eleven sj�lv komma till klarhet
vilket yrke de ev. skall satsa p�. Levine (2007) menar att m�nga g�r ur skolan med en barnslig 
naiv bild av samh�llet som inte st�mmer n�r de m�ter arbetslivets krav (Levine, 2007). I 
Lpf(94) st�r att eleven skall f� en s�dan grund f�r ett livsl�ngt l�rande att de har beredskap f�r 
den omst�llning som kr�vs n�r betingelser i arbetslivet och samh�llsliv f�r�ndras. Fris�n och 
Hwang (2006) lyfter ocks� som Levine (2007) fram vikten av att diskutera och samtala med 
eleverna f�r att de skall f� alternativ till sina f�r�ldrars och andra vuxnas tankar och id�er, f�r 
att d�refter sj�lva kunna skapa sig en egen livs�sk�dning. L�rare och andra vuxna b�r inte 
vara r�dda f�r att prata om och diskutera livets mening med ungdomar. Lpf (94) belyser att de 
etiska perspektiven i alla undervisnings�mnen skall ge en grund f�r att eleven sj�lv skall 
kunna n� personliga st�llningstaganden. Alla som arbetar i skolan skall medverka till att 
utveckla elevernas k�nsla f�r samh�righet, solidaritet och ansvar f�r m�nniskor ocks� utanf�r 
den n�rmaste gruppen.

Allt fler elever g�r enligt Barnombudsmannen (2004, 2005, 2006) vidare till studier i 
h�gskolan och medelbetygen har blivit h�gre i j�mf�relse mellan 2000 talet och 1990 talet. 
Ungdomarna m�r dock psykiskt s�mre, f�rs�ljning av antidepressiva medel till 15-19 �ringar 
har f�rdubblats p� tre �r. Ungdomar har god fysisk h�lsa men s�mre psykisk. Flickor k�nner 
sig oftare ledsna och nere �n vad pojkarna g�r. Barnombudsmannen anser att skolan beh�ver 
ta ett st�rre ansvar f�r detta �n vad som sker idag. En �kad satsning p� elevh�lsov�rden 
beh�vs samt att en �versyn av skolans fysiska och psykosociala arbetsmilj� b�r g�ras. De b�r 
skrivas in i skollagen att alla skolenheter skall ha l�kare, sk�terskor, kuratorer och psykologer. 
Ett problem som �kar ju �ldre eleven blir �r den bristande arbetsron i klassrummet. 
M�jligheten att g� undan och f� vila p� rasten �r s�mre f�r de �ldre eleverna, de har ocks� en 
stressigare lunchrast (Barnombudsmannen, 2004, 2005, 2006).

P� den skola i Norrbotten som denna studie gjorts har ledningen i samr�d med l�rarna nu i 
h�st (2007) beslutat att ta bort m�nga kurser samt l�gga tv� l�sperioder ist�llet f�r fyra. Detta 
har man kommit fram till pga. att situationen upplevdes oh�llbar bland eleverna och l�rarna. 
Det var sv�rt rent praktiskt att l�gga ett fungerande schema med alla kursvalsm�jligheter och 
eleverna klagade p� att det var f�r m�nga �mnen. P� detta s�tt minimerar man risken f�r 
fragmenterade skoldagar som Pope (2001) fann i sin studie bland annat var en anledning till 
stress bland eleverna.
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3 Syfte

Att beskriva och analysera vilka faktorer i skolan som stressar tjejer och killar i �rskurs tre p� 
gymnasiet.

- Vad stressar ungdomar?
- Hur upplever ungdomar olika stressfaktorer i skolan?
- Vad kan g�ras i skolan f�r att minska stressen f�r eleverna?

4 Metod 

4:1 Kvantitativ unders�kning.

Den kvantitativa ansatsen valdes dels f�r att kunna fr�ga m�nga elever, samt dels f�r att 
f�rhoppningsvis f� �rliga svar d� unders�kningspersonerna �r helt anonyma b�de f�r l�sare av 
arbetet och f�r forskaren. Unders�kningen �r deskriptiv med s�kallad h�rddata d�r eleverna 
fick svara p� olika faktorer som kan upplevas stressade i skolan. De fick �ven m�jligheten att 
sj�lva l�gga till faktorer samt att skriva hur de k�nner sig. Denna typ av unders�kning kallas 
surveyunders�kning. En surveyunders�kning �r en beskrivande eller f�rklarande 
unders�kning av intervju- eller enk�ttyp ( Svenning, 2003, s.80). Kvantitativ data ger svar p� 
”hur m�nga”, datan �r mer precis och generaliserbar samt st�var efter reliabilitet och validitet.  
Den kvalitativa ansatsen ger svar p� fr�gan ”varf�r”, datan blir inte lika precis, den �r inte 
heller generaliserbar utan ger mera exempel, den g�r inte alltid att reproducera men den 
str�var efter validitet. En kvalitativ analys utg�r fr�n ett litet material och str�var efter att 
tr�nga djupt in i en problematik, den �r k�nslig f�r nyanser. Kvantitativ analys utg�r ofta fr�n 
ett stort material och ger svar p� h�rddata medan nyanser �r sv�rare att f� fram eftersom det
inte ger svar p� fr�gan varf�r (Ibid).

4:2 Urval.

I kommunen finns en gymnasieskola. Tanken var att alla elever i �rskurs tre skulle ing� i 
studien. Totalunders�kningar �r sv�ra att g�ra om populationen �r stor vilket den ofta �r, om 
den �r p� n�gra hundra personer g�r det utm�rkt (Svenning, 2003; Patel & Davidsson, 1994). I 
�rskurs tre g�r 304 elever, pga fr�nvaro av olika orsaker svarade 188 elever p� enk�ten.
�rskurs tre valdes d�rf�r att d� �r eleverna vana med gymnasiemilj�n och k�nner 
klasskamraterna. Avsikten var att undvika stressk�nslor beroende p� nya milj�er och den 
os�kerhet det skapar.

4:3 Procedur. 

F�r att n� ut till m�nga elever togs information in via enk�t. Via fr�geformul�r kommer 
forskaren �t attityder, v�rderingar, upplevelser och tolkningar (Andersson, 1992). 
Unders�kningen ville ta reda p� ungdomarnas upplevelser av stress. F�r att undvika stort 
bortfall �r det bra att ha god kontakt med de tillt�nkta unders�kningspersonerna. Skall enk�ter 
ges till hela grupper, exempelvis skolklasser kan forskaren med f�rdel l�mna information om 
unders�kningen och enk�ten muntligt (Ibid.). Jag gick ut till vissa klasser och presenterade 
mig sj�lv. P� det viset hoppades jag �ka andelen som svarade p� enk�ten. Ett problem med 
gruppenk�ter speciellt i skolklasser kan vara att eleverna pratar med varandra, kommenterar 
och d�rmed p�verkar varandras svar vilket kan p�verka reabiliteten. Detta undviks n�r 
forskaren sj�lv �r med i rummet, skulle oklarheter uppst� kan forskaren g� in och f�rklara 
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fr�gor som eventuellt upplevs oklara (Ibid.) P� grund av antalet klasser 16 st med m�nga olika 
inriktningar visade det sig vara om�jligt att sj�lv g� runt till alla klasser, det var ocks� sv�rt att 
greppa klasserna beroende p� tillval, av den anledningen blev l�rare med k�rn�mnen mer 
”utsatta” f�r unders�kningen. God hj�lp gavs av l�rare som st�llde upp p� att sj�lva dela ut 
enk�ten i sina klasser. Enk�tens fr�gor (bilaga 1) best�r dels av bundna svar, dels av likert 
skalor som �r fr�gor eller p�st�enden som man skall inst�mma i eller ta avst�nd fr�n. Ett j�mt 
antal svarsalternativ valdes f�r att tvinga eleverna att ta st�llning �t det ena eller andra h�llet. 
Faran med det �r att verkligheten inte alltid kan beskrivas i termer antingen eller, och d�rf�r 
h�vdar vissa att ett neutralt alternativ skall finnas (Ibid). Anledningen till att ett j�mt antal 
svarsalternativ valdes var att p� det viset undvika ”slentrianm�ssigt” svarande. N�gra fr�gor 
var ocks� �ppna. Dessa m�ste sedan kategoriseras genom att placeras in i teman (Ejlertsson, 
2005). N�gra �ppna fr�gor valdes f�r att inte styra f�r h�rt och f�r att ge utrymme f�r 
personliga reflektioner fr�n eleverna.

4:4 Etik.

Alla elever i �rskurs tre behandlades lika, de som kunde drabbas av s�rbehandling �r elever 
med l�s och skrivsv�righeter samt elever som inte har svenska som modersm�l. Enk�ten 
behandlas anonymt vilket inneb�r att forskaren inte vet vems data som behandlas och inte kan 
ta reda p� det heller. Enligt (Andersson, 1992) �r det viktigt att utforma fr�gorna s� att 
f�rs�kspersonerna f�rst�r fr�gorna och att de �r relevanta f�r �ldersgruppen. Ejlertsson (2005) 
belyser informationskravet som i detta fall sker muntligt till eleverna samt att det i b�rjan p� 
enk�ten �ven finns skriftlig information (se Bilaga 1.). Samtyckekravet, vilket inneb�r att det 
skall vara frivilligt att delta, anonymitet eller konfidentialitetskravet, enk�ten �r helt anonym, 
samt till sist nyttjandekravet vilket inneb�r att enk�ten endast f�r anv�ndas till det den var
avsedd f�r och inte i n�got annat sammanhang. N�r man vill fr�ga skolbarn b�r rektor ge sitt 
godk�nnande, om eleverna �r under 15 �r b�r �ven f�r�ldrarna informeras och ge sitt 
samtycke (Ibid). Eleverna i �rskurs tre �r mellan 17-18 �r gamla vilket innebar att f�r�ldrarna 
inte tillfr�gats. Rektor informerades och gav sitt samtycke till unders�kningen. En klasslista 
f�r alla klasser och deras mentorer togs fram samt schemat f�r varje klass.

4.5 Validitet. 

M�ter fr�gorna i enk�ten det de avser att m�ta? Svaret f�s efter att enk�ten samlats in, och d� 
�r det f�r sent om det blivit fel. G�r fr�gorna att missuppfatta, fungerar fr�gorna i den grupp 
de �r avsedda f�r? (Ejlertsson, 2005). Innan enk�ten delades ut gjordes en liten s� kallad 
pilotstudie p� ungdomar i bekantskapskretsen i ungef�r samma �lder som eleverna. Detta 
ledde till att vikten av �ppna fr�gor d�r den svarande f�r svara fritt, visade sig mycket 
n�dv�ndiga. Stor vikt lades ocks� p� att fr�gorna skulle vara tydliga, inte inneh�lla mer �n en 
fr�ga, inte upplevas styrande utan vara neutrala (Ibid) .  

4:6 Reabilitet. 

Vid enk�tunders�kning eliminerar man den s�kallade intervjuareffekten, vilket inneb�r att 
intervjuaren p� olika s�tt p�verkar den svarande. Svaren blir l�ttolkade eftersom alla f�r exakt 
samma fr�gor. Svagheten �r dock att det inte g�r att komplettera med ytterligare fr�gor om 
forskaren ser att n�gon fr�ga missuppfattats. Personer med l�s och skrivsv�righeter l�per stor 
risk att hamna i bortfallsgruppen (Ejlertsson, 2005). Att l�mna ut exakt likadan enk�t till en 
annan liknande grupp �r inget problem. Det g�r dock inte att garantera 100 procent reabilitet 
eftersom antalet elever med l�s och skrivsv�righeter kan skifta. Eftersom kommunen �r liten 
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finns ocks� risk f�r viss p�verkan fr�n forskaren eftersom jag �r bekant med m�nga av 
eleverna och deras f�r�ldrar vilket s�kert p�verkar �tminstone svarsfrekvensen �t det positiva 
h�llet. Om n�gon fr�ga missuppfattas kan den f�rklaras eftersom forskaren v�ntar medan 
enk�ten fylls i, detta kr�ver dock att eleven t�rs fr�ga, vilket kanske inte alltid �r fallet. En 
viss andel tar s�kert inte heller uppgiften p� allvar och svarar ”falskt”. Enligt Ejlertsson 
(2005) minskar den risken om enk�ten inte �r f�r l�ng.

4.7 Bortfall

Enk�ter delades ut till 188 elever. Vid genomg�ng kasserades en som uppenbart inte var 
seri�s, 17st analyserades inte pga. att de svarande gl�mt att uppge k�net. Kvar att analysera 
blev 170 enk�ter. Antalet killar var 81 st och antalet tjejer var 89 st. Enk�ter delades ut av mig 
personligen samt av olika l�rare, mest de som hade k�rn�mnen. Arbetet med att dela ut 
enk�ter gjordes under tv� hela dagar. De elever som inte var p� skolan under dessa dagar 
valdes bort d� inget upprop av eleverna skedde och alla var helt anonyma.

5 Resultat

170 enk�ter fr�n �rskurs tre i gymnasiet analyserades. 81 svarande �r killar och 89 svarande �r 
tjejer. Skillnader mellan olika gymnasieprogram analyseras inte.
Som en bakgrundsfaktor fr�gade jag om elevernas boende och om de upplevde sitt boende 
som stressande. Detta f�r att eventuellt eliminera tankar p� att boendet skulle ha stor inverkan 
p� elevers stress. De allra flesta eleverna bodde med f�r�ldrar/v�rdnadshavare. Ingen bodde 
med kompis/kompisar, ensamboende var ett f�tal. B�de tjejer och killar svarade ett tydligt ja 
p� att de trivdes med sitt boende. P� fr�gan om boendet gav anledning till stress i skolan 
svarade b�da grupperna ett tydligt nej.
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5:1 Redovisning av enk�tsvaren

Som framg�r av figur 1 visar fr�gan om du k�nner dig stressad i skolan att tjejerna svarade ett 
tydligare ja �n killarna. Tjejer k�nner sig dubbelt s� ofta mycket ofta stressade i skolan �n vad 
killarna g�r. Ofta stressade i skolan k�nner sig tjejerna knappt dubbelt s� ofta som killarna. 
Ganska ofta stressade k�nner sig b�da tjejer och killar ganska lika, tjejerna en aning mera. 
Ganska s�llan och s�llan har mer �n dubbelt s� m�nga killar som tjejer svarat, nej mycket 
s�llan har ett f�tal killar och ingen tjej svarat.
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Figur 1. Stressk�nslor i skolan.
 

B�da grupperna tyckte att l�rarna st�ller f�r h�ga krav, tjejerna var mer missn�jda �n killarna. 
B�da grupperna svarade att de inte upplevde h�ga krav fr�n f�r�ldrar/v�rdnadshavare. 

P� fr�gan om de st�llde f�r h�ga krav p� sig sj�lva var skillnaden i grupperna markant.
Figur 2 visar att tjejer svarar ja mycket och ja, tre g�nger mer �n vad killarna g�r, ganska 
mycket har grupperna svarat lika, ganska lite har killarna svarat n�got fler �n tjejerna, nej och 
nej inte alls har killarna svarat dubbelt s� ofta som tjejerna.
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Kompisar i skolan upplevs inte som ett stressmoment och eleverna k�nner sig heller inte 
ensamma i skolan, de svarar ocks� att de kan vara sig sj�lva i skolan.

P� fr�gan om de oroar sig f�r betygen var skillnaden mellan k�nen stor. 
Figur 3 visar att tjejerna oroar sig betydligt mer f�r betygen �n vad killarna g�r. Tjejer har 
svarat ja mycket, dubbelt s� ofta som killarna. De har svarat ja tre g�nger s� ofta som killarna, 
ganska mycket har tjejerna svarat n�got mer �n killarna. Ganska lite har killarna svarat knappt 
dubbelt s� ofta som tjejerna, nej har killarna svarat n�got mera och nej inte alls har killarna 
svarat mer �n tre g�nger s� ofta som tjejerna
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Figur 3. Oro f�r betygen.  
 
 
 
Fr�gan om schemat �r stressande har b�da grupperna besvarat med dominans mot nej. 
F�ljdfr�ga om vad som i s� fall upplevs stressande i schemat visade att dagarna upplevs f�r 
l�nga, att rasterna mellan de olika lektionerna samt att lunchrasten upplevs f�r korta. 
Lektionerna upplevs f�r m�nga och f�r l�nga, det �r f�r mycket h�ltimmar och f�r f� 
sovmorgnar. En kille skrev ”vissa dagar fulla andra tomma mera j�mvikt �nskas” en tjej skrev 
att hon ” missat mycket pga. kurskrockar”.

En fr�ga om annat som upplevs stressande i skolan besvarades med stor majoritet av b�de 
killar och tjejer att det �r f�r mycket prov och l�xor samt att prov och stora 
inl�mningsuppgifter kommer p� en g�ng. Lite klagom�l p� l�rares lektionsplanering framf�rs 
ocks�. N�gra skriver att om lektionerna vore b�ttre skulle mer kunna jobbas undan i skolan. 
En kille menar att ”om l�rarna planerat d�ligt blir allt gr�tigt”.

Om hur det k�nns n�r ”jag �ppnar d�rren till skolan p� morgonen” svarade b�da grupperna att 
de inte k�nner gl�dje och f�rv�ntan men de f�r heller inte en ”klump i magen”. Killarna 
uttrycker att det inte k�nns tryggt och sk�nt att komma tillskolan, vilket d�remot tjejerna 
uttrycker att det g�r.

Antalet l�xor �r f�r stort tycker tjejerna medan killarna tycker det �r lagom med l�xor. De 
nationella proven stressar b�da grupperna lite.
L�rarna ger en god hj�lp i studierna svarar b�de killar och tjejer, kamrater hj�lper ocks� till 
bra. Killarna upplever mindre hj�lp av f�r�ldrar samt �ven att de inte beh�ver hj�lp av dem, 
de har ocks� liten hj�lp av ”annan” medan tjejerna upplever mera hj�lp fr�n f�r�ldrar och som 
killarna liten hj�lp av ”annan”.
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B�da grupperna har svarat att de har en god studieteknik. Killarna upplever inte att de beh�vt 
l�ra sig studieteknik medan tjejerna upplever att de hade beh�vt det, 33 procent av killarna 
och 27 procent av tjejerna svarar ”vet inte” p� fr�gan.

Figur 4 visar att lektionerna upplevs i stort sett ganska bra av tjejerna, medan killarna 
upplever lektionerna d�ligare. B�de tjejer och killar upplever lektionerna �verv�gande �t det 
bra h�llet. Att de �r mycket bra har en elev av varje k�n svarat. Bra och mindre bra har fler 
tjejer �n killar svarat, ganska d�liga och mycket d�liga har fler killar �n tjejer svarat, d�liga 
har n�got fler tjejer �n killar svarat.
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Figur 5 visar att lektionerna inte �r stimulerande och varierande. En tjej och tre killar har 
svarat att lektionerna verkligen �r stimulerande och varierande. Nio tjejer och fem killar har 
svarat ja. Kanske har 13 tjejer och 11 killar svarat, kanske inte har lika m�nga tjejer som 
killar, 27 st, svarat. Nej har 26 tjejer och 14 killar svarat och nej inte alls 10 tjejer och 17 
killar. 
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B�da grupperna uppger att de l�rt sig mycket i skolan, de tror ocks� med viss tveksamhet att 
de l�rt sig r�tt saker.
Fr�nvaron �r l�g f�r b�da killar och tjejer, den fr�nvaro som finns beror inte p� stress, killarna 
uppger inte sjukdom som sk�l till fr�nvaro vilket d�remot tjejerna g�r, killarna ”v�ljer att 
stanna hemma” i betydligt st�rre utstr�ckning �n vad tjejerna g�r.

Fr�gan om vad eleven sj�lv g�r f�r att minska sin stress i skolan svarade killarna p� att de ser 
till att f� god s�mn samt att de tar det lugnt p� fritiden och p� rasterna. De spelar data och 
lyssnar p� musik. N�gra l�gger upp en planering f�r studierna samt uppger att de ”pluggar i 
tid”. ”Jag dricker kaffe och tar det lugnt p� rasten f�rs�ker g�ra bort det som skall g�ras 
snabbt”. Ett f�tal uppger att de hoppar �ver vissa lektioner eller stannar hemma.
Tjejerna svarade att de f�rs�ker vara effektiva och ”plugga” i tid, de l�gger upp en planering 
och tar det lugnt p� fritiden, n�gra uppger ocks� att god s�mn �r viktigt, ett f�tal skjuter 
skolarbetet �t sidan eller stannar hemma. N�gra uppger att de f�rs�ker p�verka l�rarna att 
samarbeta s� att ”inte allt kommer p� samma g�ng”. 

Om eleverna fick �ndra p� n�got i skolan f�r att minska stressen skulle killarna minska antalet 
prov samt att inte ha s� mycket prov samma veckor, ”�nskar ett system d�r l�rarna p� en lista 
ser vilka prov klassen har f�r att undvika ansamling”. De �nskar ocks� mindre antal lektioner. 
En mer flexibel skola, mera sovmorgnar, eget ansvar och gratis frukt och kaffe. 
Tjejerna har som killarna f�rsta prioritet p� att minska antalet prov och l�xor. De vill �ndra 
schemat och ha l�ngre raster. De har betydligt fler ”klagom�l” p� l�rarna �n vad killarna 
framf�rt. L�rarna m�ste samarbeta, vissa l�rare b�r tas bort, l�rarnas struktur och planering 
l�mnar mycket att �nska. ”�ndra schemat och byta l�rare som tror att deras �mne �r det 
viktigaste” ”l�rarna m�ste se allas l�rare”. Tempot i skolan upplever n�gra f�r h�gt. 

En avslutande kommentar d�r eleverna sj�lva fick till�gga n�got visade p� att skola p� 
kv�llstid skulle vara bra, att skolmaten inte var s� bra. H�r kom ocks� mycket klagom�l p� 
l�rare: ”fr�nvaron skulle minska om l�rarna pratade mer med eleverna och visar att de bryr 
sig”. ”L�rarna �r mycket viktiga f�r hur motiverad man blir och hur mycket man l�r sig”, ”en 
l�rare kan f�rst�ra intresset f�r ett �mne”.
Ett f�tal av eleverna uppger trassliga privata f�rh�llanden som p�verkar skolan och n�gra 
klagar p� skolans milj� som k�nns som ett f�ngelse.
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Som framg�r av figur 6 ser tjejerna n�got ljusare p� framtiden �n killarna och de �r �ven mer 
neutrala. Varken killar eller tjejer ser m�rkt p� framtiden, av de f� som g�r det ser killarna 
n�got m�rkare p� framtiden �n vad tjejerna g�r. Det �r n�got fler killar som inte t�nker p� 
framtiden �n tjejerna. 
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6 Diskussion

6:1 Bortfallet

Alla elever som fick en enk�t svarade p� den. Endast en som uppenbarligen var helt oseri�s 
gallrades bort likas� de som gl�mt ange k�n. Svarsfrekvensen blev d� 90 procent. Om de som 
gl�mt ange k�n hade r�knas med skulle svarsfrekvensen ha varit 99,4 procent. Vilket den 
egentligen �r, de har ju svarat men gl�mt ange en f�r studien viktig parameter. Det slumpade 
sig s� att det blev j�mt f�rdelat mellan teoretiska respektive yrkesinriktade program. Kanske 
var de elever med stor fr�nvaro inte p� skolan n�r enk�terna delades ut, och d�rmed kommer 
fr�gan om fr�nvaron visa p� obalans. De flesta elever hade svarat att de hade liten fr�nvaro 
och att den som fanns mest berodde p� sjukdom hos tjejerna och hos killarna att de valde att 
stanna hemma. Kanske �r det s� att de fr�nvarande eleverna har en mer negativ attityd och 
kanske ocks� upplever fler faktorer som stressar dem i skolan �n de som svarat p� enk�ten.
Det finns en risk att unders�kningsgruppen inneh�ller f�r f� elever med h�g fr�nvaro, om 
denna fr�nvaro �r kopplat till stress f�r jag inte vetskap om. Eftersom enk�ten var helt 
anonym och frivillig prickades inte de svarande av enligt n�gon lista och d�rf�r f�rekom 
ingen p�minnelse. Jag hade kunnat v�lja att pricka av och att l�mna ut enk�ter vid flera 
tillf�llen och d�rmed �ka antalet svarande, detta gjordes inte p� grund av att det skulle ha varit 
alldeles f�r tidskr�vande samt att det kanske skulle ha inneburit en k�nsla av krav p� eleverna.

6:2 Enk�tsvar

De flesta har svarat p� alla fr�gor i enk�ten, det var inte n�gon fr�ga som konsekvent 
hoppades �ver. De allra flesta har ocks� accepterat det faktum att det inte fanns n�got 
”mitten” alternativ, ett f�tal har protesterat och valt mitten p� n�gra fr�gor men de var inte 
m�nga. Sj�lv �r jag n�jd med att jag valde att ”tvinga” eleverna ta st�llning trots att 
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Andersson (1992) h�vdar att ett mittenalternativ nog �r att f�redra. Jag �r ganska �vertygad 
om att jag annars hade f�tt v�ldigt mycket neutrala svar, nu gick det tydligt att se om svaren 
tippade �ver mot det positiva eller negativa h�llet. Den fr�ga som vid genomg�ng st�llde till 
lite besv�r var fr�gan om vad fr�nvaron oftast beror p�. Den var d�ligt formulerad och m�nga 
elever motsade sig sj�lva i svaret. De �ppna fr�gorna hade m�nga svarat p� och svaren var 
entydiga, det �r f�r m�nga och f�r l�nga lektioner. Det �r f�r m�nga h�ltimmar och f�r korta 
raster. K�rn�mnesl�rare och yrkesl�rare m�ste samarbeta mera och l�rarna m�ste respektera 
alla l�rares �mnen. Det �r f�r mycket prov och inl�mningsuppgifter som dessutom ofta 
kommer alla p� en g�ng. Det framkom relativt mycket kritik mot l�rarna om deras s�tt att 
planera lektioner, eller snarare deras brist p� planering. N�got som slog mig v�ldigt positivt 
och som jag bed�mer som mognad hos eleverna �r att ingen l�rare �r n�mnd med namn eller 
�mnestillh�righet, vilket allts� g�r att jag inte kan identifiera de mest kritiserade l�rarna, det 
skulle jag inte heller �nskat g�ra.

6:3 Stress och krav i skolan

Studien visade liksom tidigare studier av Ollfors & Andersson (2007), Barnombudsmannen 
(2003), Norrbotten (2006/2007) och Skolverket (2004) att stressen i skolan upplevs oftare 
bland tjejerna �n killarna. Tjejerna har ocks� betydligt h�gre krav p� sig sj�lva �n vad killarna 
har och de oroar sig ocks� mera f�r betygen. Kanske detta g�r att koppla till framtiden, oron 
och stressen fr�n tjejernas sida kanske g�r att de klarar skolarbetet b�ttre, f�r b�ttre betyg och 
d�rf�r oroar sig mindre f�r framtiden? Kanske det �r s� att killarna tar skolan med mera ro
men att det i f�rl�ngningen leder till mera oro f�r framtiden. Till skillnad fr�n Popes (2001) 
studie visade denna studie att eleverna inte k�nde f�r stora krav fr�n f�r�ldrarna, de har heller 
inte uppgivit att kompisarna stressar, i de �ppna fr�gorna framg�r det tv�rt om att kompisar p� 
raster och p� fritid upplevs v�ldigt avstressande och att man har roligt tillsammans. Det 
framkommer ocks� liksom i Norrbottens (2006/2007) studie till skillnad fr�n Popes (2001) att 
ungdomarna sk�ter sin s�mn och har en stimulerande fritid. Det skulle vara intressant att g�ra 
en j�mf�relse mot en skola i en storstad. Skolan i min unders�kning �r den enda i samh�llet 
vilket inneb�r att m�nga elever har syskon och sl�ktingar i samma skola. M�nga har g�tt 
tillsammans �nda fr�n skolstart vid sju �rs �lder, detta tror jag starkt bidrar till en god 
sammanh�llning mellan eleverna och minskar k�nslan av anonymitet. Unders�kningen visade 
ocks� att man kunde ”vara sig sj�lv” i skolan samt att de allra flesta inte fick en klump i 
magen n�r de kommer till skolan p� morgonen. Samtidigt svarade de flesta att de inte k�nner 
gl�dje och f�rv�ntan n�r de kommer till skolan, detta kopplar jag mera till f�rv�ntningar p� 
dagen medan ”en klump i magen” mera kopplas till oro. Jag tolkar det som att eleverna inte 
k�nner obehagsk�nslor, men att det inte heller k�nns speciellt kul att komma till skolan.
Tjejerna k�nde att det var tryggt och sk�nt i skolan i st�rre utstr�ckning �n vad killarna 
gjorde, detta tolkar jag som att tjejer mer pratar om k�nslor med sina kompisar �n vad killar 
g�r. Tjejer har ocks� i st�rre utstr�ckning en s� kallad ”b�stis” medan killar ofta umg�s i 
g�ng, hamnar man d� som kille utanf�r g�nget kan det upplevas otryggt. (Tidigare f�rel�sning 
av Anders Karlgren, f�rest�ndare Fryshuset).

B�de tjejer och killar har svarat att l�rarna har f�r h�ga krav och att det �r f�r mycket prov 
och inl�mningsuppgifter. Tittar man p� hur lektionerna upplevs s� �verv�ger det �t det 
positiva h�llet, om man l�rt sig r�tt saker �r det lite tveksamhet kring men �vervikten ligger 
mot att man tror sig l�rt r�tt saker, eleverna uppger ocks� att de l�rt sig mycket. Det som 
d�remot var mycket markant var att b�de tjejer och killar tydligt svarar ett klart nej p� fr�gan 
om de upplever lektionerna stimulerande med m�nga olika lektionsmodeller. �r lektionerna 
faktasp�ckade och provinriktade s� att k�nslan skapas att man l�rt sig mycket men inte p� ett 
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stimulerande s�tt? Tanken flyger d� till ytinl�rning, memoriserande och l�sning f�r proven. 
Enligt Pope (2001) var det det som eleverna kallade ”doing school”. SOU (2006:7) rapporten 
visade liksom denna unders�kning att eleverna upplever sig ha f�r mycket prov, l�xor och f�r 
m�nga �mnen. Det samma �r f�rh�llandet att l�rare m�ste prata mer med varandra och 
samarbeta runt undervisningen. Enligt Hannaford (1997) �r stressk�llor i livet bland annat 
utveckling, konkurrens och stelbenta undervisningssystem. Hon menar att skolan �r uppbyggd 
p� konkurrens, att eleverna f�r f�r mycket prov och �r f�r individfokuserade och att mera 
kraft skulle l�ggas p� samarbete. Efter denna unders�kning vill jag ge henne r�tt, eleverna 
klagar ju just p� mycket prov och p� att l�rarna inte samarbetar. Om l�rare skall f� elever att 
samarbeta s� m�ste nog l�rarna f�reg� med gott exempel. Vi vill �ka samarbetet mellan 
eleverna, men f�r att klara det m�ste kanske l�rarna sj�lva f�rst reda ut sitt eget samarbete. 
Enligt Lpf(94) f�r undervisningen inte ensidigt betona den ena eller andra kunskapsformen. 
Kanske �r det f�r mycket fakta och f�rst�else och f�r lite f�rdighet och f�rtrogenhet som 
eleverna ger uttryck f�r i min unders�kning. 

I SOU rapporten klagade eleverna �ver att de inte fick den hj�lp de beh�vde, i min rapport 
framkom att l�rarna hj�lpte till bra men eleverna klagade p� bristande struktur och planering 
av lektionerna. I b�de SOU rapporten och min unders�kning framkom att eleverna �r starkt 
missn�jda med vissa l�rare. L�rarna ans�gs inte ta sitt jobb p� allvar, klagom�l p� d�lig 
information om vad som kr�vs av eleven framkom ocks�. Det har inte framkommit i �ppna 
fr�gor om eleverna ans�g klasserna f�r stora, vilket det i SOU rapporten gjorde.

Imsen (2000) menar att l�raren m�ste vara lite konstn�r vilket inneb�r att ha kunskapen men 
att samtidigt ha f�rm�gan att framf�ra den p� ett nytt s�tt genom samspelet med eleverna. 
L�raren skall ocks� kunna motivera sina lektionsplaneringar p� ett pedagogiskt s�tt och ocks� 
kritiskt och analyserande se p� det som sker i klassrummet. Enligt behaviorismen kan vem 
som helst l�ra sig vad som helst med r�tt stimuli och p�verkan, men det tas inte h�nsyn till 
m�nniskans inre liv och tankar och stimulerar d�rmed inte till kritiskt t�nkande av individen. 
Pedagogiskt inneb�r det att eleven kan l�ra sig rabbla det som anses n�dv�ndigt att kunna.
Fenomenologin � andra sidan menar att m�nniskan reagerar och handlar utifr�n sin bakgrund 
och sina upplevelser. Pedagogiskt inneb�r det att se saker ur elevens synvinkel. B�de Piaget 
och Vygotskij menar att inl�rning sker inne i individens huvud, den f�rsta anser det vara en 
individuell process medan den andre att det �r en social process som utvecklas fr�mst via 
spr�ket (Imsen, 2000).

�r elevernas uttryck f�r negativa upplevelser om lektionsvariation ett utryck f�r att skolan 
fortfarande �r f�r behavioristisk, eller �r det ett utryck f�r motsatsen att det blivit ”f�r” socialt 
och kanske d�rf�r upplevs som r�rigt? Jag �r efter elevernas svar p� de �ppna fr�gorna
ben�gen att luta �t det h�llet att det blivit f�r r�rigt. ”L�rarna �r inte tydliga i vad de kr�ver” 
”b�ttre ordning mer struktur” ”variera uppgifterna kanske inte bara anv�nda prov” �r exempel 
p� elevsvar.
Levins studie (2007) visade att upp till 40 procent var missn�jda med sin skoltid och inte 
ans�g sig f�rberedda till h�gskolan. Denna unders�kning visar inte det, dels ser eleverna 
ganska positivt p� framtiden, dels har de svarat att de anser sig ha en god studieteknik. Trots 
den goda studietekniken har tjejerna svarat att de hade velat l�ra sig studieteknik medan 
killarna svarat att de inte hade velat det, dock var det nog lite sv�rt att veta vad det skulle 
inneb�ra f�r 27 procent av tjejerna och 33 procent av killarna har svarat vet ej p� fr�gan.
N�gra elever av b�da k�nen har skrivit att de anv�nder en teknik att minska stressen ang�ende 
l�xor och prov. De skriver en lista och l�gger upp en plan p� hur de skall ”beta av” listan. 
Detta s�tt f�respr�kas ocks� av Russel (2000).
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En privat reflektion �r att jag tror det �r sv�rare med studieteknik n�r eleverna inte l�ngre f�r 
sina b�cker. B�ckerna l�nas och d�rmed f�r man inte g�ra understrykningar och markeringar i 
marginalen. Detta tror jag starkt begr�nsar studietekniken. Elkind (1991) belyser ocks� 
studieteknik men �ven disciplin och uppf�randekoder. I min studie fr�gade jag inte om hur 
eleverna upplever att olika kategorier i skolan uppf�r sig mot varandra. Det har inte 
f�rekommit n�gonstans i svaren att det skulle vara ett problem, de klagom�l mot l�rare som 
framkommit har inte handlat om att eleverna k�nt sig d�ligt bem�tta.  

B�de Douglas (2006) och Gustavsson (2006) beskriver att vi m�ste vara uppm�rksamma p� 
ungdomar som m�r d�ligt. I enk�ten fr�gade jag inte efter ”tunga” tankar och k�nslor och fick 
troligtvis d�rf�r bara enstaka kommentarer i svaren om elev som av sociala orsaker inte 
m�dde bra. H�r �terkommer dock m�jligheten att de elever med stor fr�nvaro kanske m�r 
d�ligt och d� inte �r i skolan och allts� inte kan svara p� enk�ten.

Kanske det �r s� i Sverige idag att mycket tid och kraft hos eleverna l�ggs p� olika 
fritidsaktiviteter. I svaren framkom att eleverna tr�ffar kompisar, fiskar, �ker skoter, ut�var 
sporter osv. Det �r naturligtvis mycket positivt och det mots�ger Popes (2001) rapport om 
s�nderstressade elever som inte hinner tr�ffa kamraterna. Men � andra sidan kan man fr�ga 
sig om fritiden och dess aktiviteter f�r ta f�r stor plats och att unga idag v�ljer bort skolarbetet 
och l�xor till f�rm�n f�r fritiden men till nackdel f�r skolarbetet som d�rmed kommer att 
upplevas som stressande. Under praktiktiden som l�rarkandidat och i samtal med l�rare 
framkommer ocks� att det �r mycket ”annat” som drar i eleverna, tr�ning till olika 
elevaktiviteter, projekt, vissa elevarbeten utanf�r skolbyggnaden som p�verkar andra l�rares 
lektioner, samt studieresor.

6:4 Krav fr�n f�r�ldrar/v�rdnadshavare

Enligt Elkind (1991) kunde besvikelse p� f�r�ldrarna med f�r h�ga eller f�r l�ga krav ta sig 
uttryck i skolan. Denna unders�kning visade tv�rt om, b�da k�nen har svarat att de inte 
upplevde stora krav fr�n f�r�ldrarna ”trots” att de flesta bodde med f�r�ldrarna och de flesta 
trivdes mycket bra med det. Enligt unders�kningen i Norrbotten (2006/2007) visades att de 
flesta unga m�dde bra, �t och sov bra samt ofta hade n�gon vuxen att prata med. Min 
unders�kning visade ocks� att s�mnvanorna verkar goda. Om de hade n�gon vuxen att prat 
med har jag inte fr�gat efter.

6:5 Framtid

Det visade sig i studien att tjejerna s�g ljusare p� framtiden �n vad killarna gjorde, de �r ocks� 
oftare neurala i tankarna om framtiden. Det �r fler i b�da grupperna som svarat att de inte 
t�nker p� framtiden medan de som svarat att de ser m�rkt p� den �r ett f�tal. Fris�n och 
Hwang (2006) studie m�lade upp ett scenario om att ungdomar idag �r f�rvirrade och 
pr�glade av marknaden samt att inflytandet fr�n vuxna minskar. Detta framkommer inte i 
enk�tsvaren, att s� m�nga inte s�g m�rkt p� framtiden var gl�djande. Fris�n och Hwang
(2006) h�vdade ocks� att pojkar far mer illa i d�ligt fungerande hem �n vad flickor g�r, 
kanske det �r f�rklaringen till en n�got mera negativ syn hos killarna �ven i denna studie.

6.6 Pedagogiska reflektioner av arbetet

Min personliga reflektion efter detta arbete �r att jag �r glad att jag fick m�nga enk�ter att 
arbeta med, att sammanst�lla arbetet tog tid men jag upplever antalet fr�gor som tillr�ckligt 



21

och det �r inget jag ”gruvligt �ngrar” att jag gl�mde fr�ga om. Min stora pedagogiska 
reflektion f�r att minska elevers stress �r att l�rare m�ste l�gga ner mer arbete p� sin 
lektionsplanering och att h�lla vissa regler f�r att ge struktur. Dessa regler kan vara enkla, 
h�lla lektionstider, f�rs�ka l�gga upp en planering av prov tillsammans med eleverna. Att 
yrkesl�rare och s� kallade k�rn�mnesl�rare samarbetar. Anv�nder l�rare IT och olika 
elektroniska hj�lpmedel i tillr�cklig utstr�ckning? Det vore intressant att tillsammans med 
eleverna planera olika arbetsformer. Exempelvis temaveckor, vecka 40 pratar vi om muslimsk 
tro, vad det inneb�r socialt, religionsm�ssigt och hur vi bem�ter personer med den 
inriktningen i v�rden. Olika samh�llskatastrofer exempelvis pest och HIV, vad �r det ur en 
historisk, religi�s, samh�llsm�ssig och sjukv�rdsm�ssigt synvinkel. P� det viset skulle 
eleverna f� struktur och l�rarna skulle samarbeta och ge olika synvinklar p� samma fr�gor. 
Eleverna skulle d� f� en f�rdjupning som f�rhoppningsvis skulle leda mot �kad f�rst�else och 
kanske �ven till kunskap. L�rarna skulle ocks� kunna ha en gemensam skrivning p� ett visst 
omr�de ist�llet f�r flera skrivningar. Detta skulle kunna bidra till att elevernas upplevelse av 
stress i skolan minskade.

6.7 Framtida forskning

Det vore intressant att g�ra en j�mf�relse med en skola i en storstadsregion. Det vore ocks� 
l�rorikt att utv�rdera hur �ndringen av l�sperioder och minskningen av valbara kurser just p� 
denna skola, p�verkat elevernas upplevelse av stress i skolarbetet.
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�r du stressad i skolan?

Jag heter Marianne Salomonsson, jag studerar till l�rare p� Lule� tekniska universitet. Under 
h�sten 2007 skall jag skriva en C-uppsats p� 15 po�ng, det liknar det projektarbete ni nu g�r i 
�rskurs tre. 

Jag har valt att unders�ka om elever k�nner sig stressade i skolan och vad som is� fall �r 
stressande. Jag har valt att fr�ga alla elever i �rskurs tre p� ”Hjampis” f�r d� hoppas jag f� ett 
stort material att jobba med.

Dina svar �r viktiga!

Svaren jag f�r kommer att visa vad man som l�rare b�r t�nka p� / arbeta med / f�rb�ttra  
f�r att eleverna inte skall k�nna sig (s�) stressade i skolan. F�r jag in m�nga svar s� blir 
unders�kningen mer tillf�rlitlig, d�rf�r �r dina svar viktiga, de kan inte ers�ttas av n�gon 
annan.

Dina svar �r anonyma.

Enk�ten �r helt anonym. Dina svar �r viktiga f�r mig, men naturligtvis �r det helt frivilligt om 
du vill svara eller inte.

Tack f�r din medverkan!

Marianne Salomonsson.
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Jag �r Kille Tjej
Ringa in r�tt 
alternativ.

1. K�nner du dig stressad i skolan?
S�tt ett kryss i 
skalan

Ja mycket ofta Nej mycket s�llan

2. L�rarna har f�r h�ga krav
Ja mycket Nej inte alls

3. Jag k�nner f�r h�ga krav fr�n f�r�lder/v�rdnadshavare
Ja mycket Nej inte alls

4. Jag st�ller f�r h�ga krav p� mig sj�lv
Ja mycket Nej inte alls

5. Kompisarna i skolan stressar mig
Ja mycket Nej inte alls

6. Jag k�nner mig ensam i skolan
Ja mycket Nej inte alls

7. Jag oroar mig f�r betygen
Ja mycket Nej inte alls

8. Jag kan inte vara mig sj�lv i skolan
St�mmer helt St�mmer inte alls

9. Schemat stressar mig 
Ja mycket Nej inte alls

Om du svarat att schemat stressar dig, vad �r det med schemat som �r stressande?

10. Annat jag upplever stressande i skolan �r……..
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11. N�r jag �ppnar d�rren till skolan p� morgonen k�nner jag

Gl�dje och f�rv�ntan
Srt�mmer helt St�mmer inte alls

Jag f�r en klump i magen
St�mmer helt St�mmer inte alls

Det k�nns tryggt och sk�nt att komma till skolan
St�mmer helt St�mmer inte alls

12. L�xor Kryssa i ett alternativ

Vi har f�r lite l�xor

Vi har lagom med l�xor

Vi har f�r mycket l�xor

13. De nationella proven

Stressar mig inte alls

Stressar mig lite

Stressar mig mycket

14. Jag f�r hj�lp i mina studier av...

Ja,mycket Nej, inte alls Beh�vs inte
L�rare

Kamrater

F�r�lder

Annan

Egna kommentarer:
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16. Upplever du att du skulle beh�vt l�ra dig studieteknik?

Ja

Nej

Vet inte

17. Jag tycker lektionerna i stort sett �r
Mycket bra Mycket d�liga

18. Lektionerna �r stimulerande med m�nga olika lektionsmodeller
Ja 
verkligen

Nej inte 
alls

19. Jag upplever att jag l�rt mig mycket i skolan
Ja 
verkligen

Nej inte 
alls

20. Jag upplever att jag l�rt mig r�tt saker i skolan
Ja 
verkligen

Nej inte 
alls

21. Min fr�nvaro �r

Mycket h�g
Mycket 
l�g

22. Min fr�nvaro beror p�  
Ja n�stan alltid Nej n�stan aldrig

Stress

Sjukdom

Jag v�ljer 
att stanna
hemma
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23. Ditt boende Hur bor du under skol�ret (inte under loven)

Med f�r�lder/v�rdnadshavare och ev syskon

Med en eller flera syskon (utan f�r�lder/v�rdnadshavare)

Tillsammans med kompis/kompisar

Jag �r sambo med min kille/tjej

Jag bor ensam

24. Hur trivs du med ditt boende?
Mycket bra Mycket d�ligt

25. Upplever du att ditt boende g�r dig stressad i skolan?

Ja

Nej

Vet inte

26. P� framtiden ser jag...

Ljust

Varken ljust eller m�rkt

M�rkt

Jag t�nker inte p� den

Egna kommentarer:
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27. F�r att sj�lv minska min stress i skolan brukar jag………..

28.
Om jag fick �ndra n�got i skolan f�r att minska min stress, skulle 
jag…….

29. Jag skulle g�rna vilja till�gga att...

Tack f�r din medverkan!
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