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Sammanfattning 

 

 

Vi har i vår studie valt att undersöka stressen bland ungdomar i gymnasieskolan och 

grundskolans senare år. Anledningen till att vi valde detta ämne var studier som 

folkhälsorapporten 2009
1
 visar på att stressen har ökat bland unga idag. Det är även av stort 

intresse för oss som blivande idrottslärare att ta reda på detta – för att kunna bedriva en bra 

undervisning inom ämnet. 

 

Tidigare forskning har bedrivits inom området stress, denna forskning saknar dock fokus på 

hur man arbetar med stresshantering i skolan. I vår studie har vi därför valt att ha fokus på hur 

man kan få in stresshantering i ämnet idrott och hälsa på bästa sätt. Vi kommer undersöka 

med hjälp av intervjuer och enkäter hur idrottslärare jobbar med stresshantering i sitt ämne 

och vad eleverna upplever som stressande i syfte att hitta effektiva metoder vad gäller 

stresshantering. Utgångspunkten för vårt arbete är att kombinera de resultat vi kommer fram 

till och tidigare forskning inom området. På så vis får ett bredare underlag för vår studie. 

 

Resultatet av vår studie visar på att de största orsakerna till att ungdomarna känner sig 

stressade är skolan, utseendet, prestationsångest och det sociala livet. Detta är de absolut 

vitigaste faktorerna enligt eleverna själva. Utifrån vår undersökning så kan man se att både 

elever och lärare anser att man behöver mer tid för ämnet idrott och hälsa i skolan för att 

kunna arbeta bättre med stresshantering. Intervjuerna med eleverna visar på att det behövs 

mer praktisk tillämpning av stresshantering för att de ska bli mer tilltagligt för eleverna. 

 

 Nyckelord: idrott och hälsa, fysisk aktivitet, sömn, kost, stress, stressorer, 

stresshantering 

                                                           
1  Folkhälsorapporten, (2009). 6 april 2011, kl 12:55. 
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Inledning 

 

 

Vi kommer i vår uppsats behandla ämnet stress och hur man kan hantera sin stress. 

Fokus ligger på ungdomar och på hur läraren i idrott och hälsa kan arbeta med ämnet stress. 

Stress är i dagens samhälle ett allt mer påtagligt fenomen och ofta är det förknippat med 

psykosomatiska följdsjukdomar, t.ex. magsår och utbrändhet
2
. I kursplanen 2000 för idrott 

och hälsa står det att eleverna ska: 

  

”kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering”.
3
 

 

Denna stresshantering syftar till att hjälpa elever i stressade situationer i dagsläget men även i 

framtiden. Vi fastnade för detta ämne eftersom vi under delkursen livsstil och hälsa fick se 

chockerande resultat om hur den psykiska hälsan bland ungdomar försämrats under senare år. 

Vi funderade då på vilka faktorer som orsakat detta och fick då ett intresse för hur stressen 

påverkade det psykiska välbefinnandet. 

 

Under de perioder vi har varit ute på VFU så har vi inte sett någon form av stresshantering 

eller arbete med stress. Detta kan vi även se som en del av problematiken. Som lärare i idrott 

och hälsa ska man hinna gå igenom många olika moment och stress negligeras ofta då till 

förmån för andra teoretiska ämnen som t.ex. kost, men även av de praktiska momenten anses 

som mer relevanta. Det är ett stort problem att många ungdomar i skolan känner sig stressade. 

Med utgångspunkt i de empiriska undersökningar som vi har gjort tillsammans med 

vetenskapliga studier på ämnet stress, hoppas vi komma fram till ett bra resultat på hur man 

kan arbeta mer effektivt med stresshantering i skolan. Genom våra undersökningar som 

omfattar både enkäter och kvalitativa intervjuer, vill vi ta reda på vilka stressorer som 

dominerar hos ungdomarna idag. Detta är av stor vikt för att på ett effektivare sätt kunna 

arbeta med stresshantering i undervisningen. 

 

                                                           
2 Föreläsning (15/2 2011). Dahlkwist, Matts, Stress och livsstil. 
3 Kursplan idrott och hälsa A, skolverket. (2000). 5 april 2011, kl 11:30 

 



Uppsala Universitet 

Lärarutbildningen 

Jimmy Karlsson och Karl Lindström 

6 

Syfte och frågeställning 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur vi framtida idrottslärare kan arbeta 

effektivare med stresshantering inom ämnet idrott och hälsa.  

 

 

Frågeställningar 

 

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med stresshantering och hur kan man jobba 

effektivare med stresshantering i idrott och hälsa? 

 

 Vilka stressorer upplever ungdomarna idag och i hur hög grad upplever dagens 

ungdomar stress? 



Uppsala Universitet 

Lärarutbildningen 

Jimmy Karlsson och Karl Lindström 

7 

Litteraturgenomgång 

 

 

Vi kommer att utgå från tidigare forsknings resultat och jämföra dem med våra resultat. 

Utifrån tidigare forskning kommer vi kunna styrka och diskutera kring resultatet i vår egen 

undersökning. Vi kommer gå igenom den tidigare forskning som belyser vikten av fysisk 

aktivitet, sömn och kost och dessa faktorers koppling till stress. Vi kommer gå in på frågan 

om ökningen av stress i samhället och upplevelsen hos ungdomar samt orsaker till denna 

ökning. Vi kommer att gå igenom litteratur som visar i vilken utsträckning idrottslärare 

arbetar med stresshantering inom ämnet idrott och hälsa. Detta för att kunna dra relevanta 

slutsatser om hur man mer effektivt kan arbeta med stress i skolan. Andra delar som kommer 

belysas är ungdomars upplevelse av stress och vad de själva anser är stressande för dem. Vi 

kommer även komma in på skyddsfaktorer och dess betydelse för stresshantering. 
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Tidigare forskning 

 

 

Vad är stress? 

 

 

Stress kan definieras som en instabilitet på de krav som samhället ställer på oss och vår 

förmåga att hantera dessa krav. I de flesta fall handlar det om att kraven är för höga, men 

stress kan även utlösas i brist på krav
4
. 

 

I SOU 2006:77 går det att utläsa tre innebörder av begreppet stress. En vardaglig, en 

psykologisk och en medicinisk. Den vardagliga stressen innebär att man känner sig pressad, 

att man inte hinner med det man har tänkt sig och att man är frustrerad. Den vardagliga 

stressens konsekvenser är bland annat huvudvärk och magont
5
. Dessa två besvär kan man 

räkna in under kategorin psykosomatiska besvär
6
. Den psykologiska stressen innebär att en 

individ utsätts för påfrestningar som överstiger personens egen förmåga, detta leder till 

känslor av oro, frustration eller anspänning
7
 Medicinsk stress är samlingsnamn för de åtgärder 

som kroppen använder sig av när den utsätts för stress
8
. De symptom som kan yttra sig är 

förhöjt blodtryck eller förhöjd insöndring av stresshormon
9
. 

 

Dagens samhälle ställer högre krav på den enskilda individen och man förväntas nästan alltid 

vara kontaktbar. Detta innebär att man riskerar att utsättas för mer allvarlig stress och 

stressjukdomar. Folkhälsorapporten från 2005 belyser detta faktum: 

 

”idag utsätts vi oftare för psykisk och psykosocial stress som är långvarig. Långvarig stress 

kan ge upphov till flera olika besvär exempelvis försämrad prestationsförmåga, kronisk 

trötthet, olust, nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa 

muskelsmärtor”
10

. 

                                                           
4 Statens folkhälsoinstitut, (2005). Folkhälsopolitisk rapport.  

5 SOU, (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa.  

6 Föreläsning (15/2 2011). Dahlkwist, Matts, Stress och livsstil.  

7 SOU, (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa.  

8 SOU, (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa.  

9 SOU, (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa.  

10 Statens folkhälsoinstitut, (2005).  Folkhälsopolitisk rapport. Sid 181. 
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I Folkhälsorapporten från 2009 så går det att utläsa att fler flickor än pojkar upplever sig ha 

sänkt psykiskt välbefinnande och den största skillnaden kan man se bland ungdomar i åldrarna 

16-19 år. 

Detta kan man se i förhållande till tidigare undersökningar från folkhälsoinstitutet. 

Det sänkta psykiska välbefinnandet har ökat inom alla olika ungdomsgrupper, oavsett deras 

föräldrars socioekonomiska status, födelseland, familjeförhållanden eller 

arbetsmarknadsstatus
11

. I åldrarna 16-19 år så är upplevelsen av ängslan, oro och ångest högst 

bland de som inte studerar eller arbetar, dock är detta en väldigt liten grupp. De flesta i denna 

ålder studerar och det är framförallt tredubblingen av frekvensen hos flickor som har 

uppmärksammats, men även hos pojkarna så har dessa upplevelser ökat de senaste 20 åren 
12

. 

 

Den internationella forskning som tidigare har gjorts på området stress visar på att den 

allmänna psykiska hälsan är förknippad med upplevd negativ stress
13

. En viktig faktor att ha 

med i beräkningen när man diskuterar kring psykisk ohälsa är alltså stress och hur stress 

påverkar oss
14

.  

 

 

Vanliga stressorer 

När man i vetenskapliga sammanhang diskuterar kring ämnet stress så är självklart olika 

stressorer
15

 viktigt att ta upp. Med stressorer menar vi olika situationer eller faktorer som 

orsakar stress. Mycket forskning finns kring stress och vad som utlöser detta fenomen. Under 

denna rubrik har vi för avsikt att redogöra för de vanligaste så kallade stressorer. Dessa 

situationer kan till exempel vara att ständigt vara kontaktbar, hinna till träningen, hinna med 

studierna eller att helt enkelt inte hinna med vardagen. I vår studie har vi bl.a som mål att ta 

reda på effektivare metoder för att jobba med stresshantering i skolan, därför är det viktigt att 

vi först tar reda på vilka olika situationer som människor känner sig stressade i. Först och 

främst ska det klargöras att det finns två olika typer av stress – negativ och positiv. De 

situationer som vi uppfattar som stimulerande och tillfredställande kallar man i vardagligt tal 

för positiv stress. När vi däremot känner oss otillräckliga och situationen blir tvångsmässig så 

                                                           
11 Folkhälsorapporten, 2009. 11 april 2011, kl 13:00. 

12 Folkhälsorapporten, 2009. 11 april 2011, kl 13:00. 

13 Statens folkhälsoinstitut, (2005). Folkhälsopolitisk rapport. 

14 Statens folkhälsoinstitut, (2005). Folkhälsopolitisk rapport. 

15 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 
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handlar det om negativ stress
16

. Vi människor behöver en viss stress för att vi överhuvudtaget 

ska kunna överleva, men när denna stress blir övermäktig så reagerar kroppen negativt och 

detta kan i sin tur leda till följdsjukdomar som utbrändhet
17

. 

 

Det finns vissa faktorer i din personlighet som kan skydda dig mot stress, så kallade 

skyddsfaktorer: en bra social förmåga, ett bra självförtroende och en tro på att du klarar av de 

hinder du möter
18

. 

Det finns även faktorer i din omgivning som kan fungera som skyddsfaktorer mot stress: att 

ha en klar struktur och klara regler för att skapa en trygg miljö i hemmet och att ha en bra 

relation till minst en av sina föräldrar då speciellt under sina första år
19

. 

 

 

Stresshanteringsmetoder i skolan    

Det finns forskning som visar att individens sätt att hantera de stressorer som finns och egna 

stressreaktioner kommer att påverka individens egna fysiologiska så väl som den sociala 

nivån. Hur du regerar och väljer att handla vid stress kan antingen öka eller minska risken för 

stressrelaterade följdsjukdomar som t.ex. högt blodtryck, magsår, sömnproblem eller 

migrän
20

. Enligt SOU 2006
21

 så finns det flera olika förslag på åtgärder för att minska stressen 

i skolan.  

 

Dessa förslag innefattar undervisningen i skolan:  

 Mindre hemläxor, större delen av skolarbetet ska kunna göras under den schemalagda 

skoldagen. 

 Bättre planering av prov och läxor, så att arbetsbördan blir jämnt fördelad. 

 Tydliga instruktioner och mål i de olika uppgifterna, för att underlätta elevernas 

förståelse för uppgiften. 

 

Förslag finns även vad gäller skolans arbetsmiljö: 

 Mindre klasser för att läraren ska hinna se och hjälpa alla. 

 Schemalagda informationstillfällen angående stress. 

                                                           
16 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 

17 Statens folkhälsoinstitut, (2005). Folkhälsopolitisk rapport. 

18 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 
19 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 

20 Att handskas med stress i skolan, (1984). Patriksson, Göran & Setterlind, Sven. 

21 SOU, (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. 
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 Ökad möjlighet till ljudisolerade rum med bra luftkonditionering. 

 

Förslag angående skollunchen och fysiska aktiviteter: 

 Längre lunch, cirka en timme. 

 Hälsosammare skolmat. 

 Mer idrott på schemat. 

 Fler schemalagda timmar för natur och friluftsliv, speciellt för de skolor som ligger i 

städer. 

 

En reaktion man är ute efter när man använder sig av avslappningsövningar är att minska 

risken för stressrelaterade skador/effekter på kroppen
22

. Det finns flera olika 

avslappningstekniker som är beprövade och har visat positiv effekt när det handlar om att 

sänka sina stressnivåer
23

. 

 

Neuromuskulär avslappning: 

”systematisk genomgång av kroppens muskler genom att växelvis spänna dem och sedan få 

dem att slappna av”
24

.  

 

Meditation: 

”det målinriktande tänkandet minskas genom ”passiv” koncentration på t.ex. ett mantra 

(ljudkombination) eller på en kroppsfunktion, t.ex. andningen”
25

. 

 

Andra sätt att hantera sin stress är genom olika så kallade copingstrategier. Med 

copingstrategier menar vi att: 

 

”Vi använder oss alla mer eller mindre medvetet (oftast omedvetet) av olika sätt och metoder 

att bemästra stress och konflikter av olika slag i livets olika skeenden”
26

. 

 

Några av de copingstrategier som finns är bland annat: 

  

                                                           
22 Att handskas med stress i skolan, (1984). Patriksson, Göran & Setterlind, Sven.  

23 Avslappningsträning i skolan, (1983). Setterlind, Sven.  
24 Avslappningsträning i skolan, (1983). Setterlind, Sven. Sid 8. 

25 Avslappningsträning i skolan, (1983). Setterlind, Sven. Sid 8. 

26 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. Sid 58.  
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Styrande tankar – handlar om att tänka positivt och försöka se mening och mål med det du 

gör
27

. 

 

Ställ inte orimliga krav på dig själv – handlar om att du inte ska försöka hävda dig genom 

dina prestationer utan att du ska vara omtyckt för den du är
28

. 

 

Våga misslyckas – du ska inte klandra dig själv för mycket när du misslyckas med något. Du 

måste inse att det kommer nya chanser och för att utvecklas så måste du våga misslyckas
29

. 

 

 

 

 

                                                           
27 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 

28 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 

29 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. 
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Metod  

 

 

I denna del kommer vi gå igenom vår arbetsprocess och hur bearbetningen av vår insamlade 

data har gått till. 

 

 

Arbetsuppdelning 

 

Större delen av arbetet har vi arbetat bredvid varandra för att kunna diskutera idéer och tankar 

som dykt upp under arbetets gång. Inledning, syfte och frågeställning, litteraturgenomgång, 

tidigare forskning, metod, analys, avslutande diskussion har vi arbetat fram tillsammans. Samt 

att vi skrivit intervjufrågorna och enkätfrågorna tillsammans. Vissa delar har vi valt att fördela 

sinsemellan i syfte att underlätta arbetet. Resultaten har vi fördelat på så vis att Jimmy har 

sammanställt enkätresultaten och Karl har sammanställt intervjuerna. 

 

 

Val av metod 

 

Vi har använt oss av både kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar, en kombination av 

dessa två metoder kallas ”metodtriangulering”
30

. Med triangulering menar vi att flera 

undersökningsmetoder har använts för att man ska få ett så utförligt resultat som möjligt. 

Genom att vi använt oss av flera olika källor så kan dessa metoder fungera som ett 

komplement till varandra och därmed kommer vi kunna styrka våra resultat ytterligare
31

. 

Syftet med att använda oss av kvalitativa intervjuer är för att de intervjuade ska kunna svara 

mer ingående på våra frågor samt att då får vi deras syn på ämnet. Vi använde oss även av 

kvantitativa undersökningar i form av en enkätundersökning, detta för att kunna göra liknelser 

med andra studier om ämnet, men samtidigt styrka våra egna resultat. 

För att klargöra vad som karakteriserar vår metod så kommer vi nedan beskriva det essentiella 

i tillvägagångssättet vad gäller insamling av information. 

 

                                                           
30 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. Sid 36. 

31 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. Sid 36. 
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En enkätundersökning består av ett frågeformulär där man utgår från frågeställningen, 

frågorna ska vara uppenbara och svaren ska vara kort och koncist, det får gärna finnas färdiga 

svarsalternativ för att det ska bli tydligare och enklare med sammanställningen
32

. 

Att använda sig av denna metod gör att du kan nå en större grupp av informanter och därmed 

får du mer kraft bakom dina resultat och en större möjlighet att generalisera utifrån dina 

resultat
33

. Fördelen med att använda sig av denna metod är den omedvetna styrning som kan 

ske vid intervjuer samt att man lätt kan bearbeta de resultat man fått fram
34

. 

Nackdelarna med denna metod är att man inte kan kontrollera om frågorna uppfattats på rätt 

sätt och bortfallet är större – det är svårare att motivera en stor och anonym grupp
35

. 

 

Skillnaden mellan en intervju och ett vanligt samtal är att intervjun har ett bestämt mål och 

karakteriseras av att intervjuaren har en speciell teknik vid sin utfrågning. Den som leder 

intervjun är ute efter den utfrågades egna erfarenheter och uppfattningar
36

. Den som intervjuar 

ska inte försöka ändra den som blir intervjuad på något sätt, så att det påverkar svaren på 

intervjun. 

 

”Viktigt för intervjuaren är att inte med sin attityd och sina reaktioner inverka på vad den 

intervjuade svarar, och detta mål kan då nås på många olika sätt – det viktigaste är att 

intervjuaren är medveten om riskerna av denna typ och är på sin vakt mot risken att 

(medvetet eller omedvetet) försöka få den intervjuade att svara det man själv förväntar sig” 37. 

  

I vetenskapliga sammanhang brukar man skilja på ”strukturerade” och ”ostrukturerade” 

intervjuer. Utgångspunkten i den vetenskapliga intervjun är att ta reda på något som den 

intervjuade själv inte vet. Som verktyg för att uppnå detta använder man sig av öppna frågor, 

det ger den intervjuade möjlighet att svara fritt. En intervju kan vara mer eller mindre 

strukturerad. Mönstret på våra intervjuer påminner mycket om det strukturerade arbetssättet 

där man utgår från färdigställda frågor
38

. Men för att vi ska få så mycket information som 

möjligt av den intervjuade valde vi även att ha ett ostrukturerat förhållningssätt när vi 

intervjuade. När man har ostrukturerade intervjuer säger man bara vad intervjun handlar om 

                                                           
32 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

33 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

34 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

35 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

36 Didaktiska examensarbeten , (2005). Arfwedson.  

37 Didaktiska examensarbeten , (2005). Arfwedson. Sid 64. 

38 Didaktiska examensarbeten , (2005). Arfwedson. 
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och därefter får den intervjuade prata fritt
39

. Vår färdiga intervju bestod alltså dels av några 

fasta ramfrågor som vi sedan fyllde på med olika följdfrågor, vilka anpassades efter svaren på 

den pågående intervjun.  

 

En alternativ metod som vi möjligtvis hade kunnat använda oss av är observationer, men vi 

ansåg att det skulle bli väldigt svårt, då observationer i första hand är yttre beteenden som 

studeras. Svårigheten i observationer är att det inte går att se känslor och tankar hos eleverna, 

eftersom stress är en upplevd känsla blir den svår att observera
40

. 

 

 

Urval 

 

Vi har genom våra tidigare VFU-platser etablerat kontakter, två av dessa lärare har vi frågat 

om de ville bli intervjuade. Dessutom frågade vi om det var okej att göra en 

enkätundersökning hos deras elever samt några intervjuer med dem. 

 

I våra intervjuer har vi försökt att få lika många tjejer som killar intervjuade och det är utifrån 

detta vi gjort urvalet samt att de går på gymnasiet. Vi har valt att enbart beröra skolämnet 

idrott och hälsa. Våra enkätundersökningar har vi valt att bara göra på gymnasiet, detta för att 

vi båda ska jobba på denna nivå och för att detta är det mest relevanta för oss. 

 

Vi har även använt oss av bekvämlighetsurval, vilket innebär: 

 

”Ett så kallat bekvämlighetsurval består som namnet antyder av sådana personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren”
41

. 

 

Denna metod fann vi vara mest lämplig, eftersom vi hade en viss tidsbegränsning och bara 

några få tillfällen för insamling av data från respondenter. Viktigt att tänka på är att det 

resultat vi får fram utifrån våra insamlade data inte går att generalisera i någon större 

                                                           
39 Didaktiska examensarbeten , (2005). Arfwedson. 
40 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

 

41 Samhällsvetenskapliga metoder, (2001). Bryman, Alan. Sid 114. 
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utsträckning. Däremot är det en bra start för fortsatta studier kring ämnet eller så kan det 

användas som komplement till tidigare forskning
42

. 

 

 

Procedur 

 

I vår studie har tre skolor medverkat, två av dem från mellersta Sverige och en från norra 

Sverige. I den från norra Sverige har vi enbart valt genomföra enkätundersökningen, detta för 

att det hade varit omöjligt att genomföra intervjuer med både eleverna och lärarna på grund av 

det stora avståndet. 

I skolorna från mellersta Sverige så har vi gjort fyra intervjuer med elever på varje skola, två 

flickor och två pojkar på varje skola. Vi har även gjort intervjuer med en lärare från varje 

skola i mellersta Sverige. Det blir två intervjuer med lärare och åtta intervjuer med elever. 

Vi utformade frågorna till intervjuerna och enkätundersökningarna utifrån våra 

frågeställningar. Innan vi genomförde intervjuerna så gjorde vi en pilotstudie med en nära vän 

till en av oss som jobbar som lärare. På så vis fick vi reda på om vi behövde ändra något och 

vad som var bra. 

 

”Innan enkäten delas ut till undersökningsgruppen måste den ha genomgått en mycket kritisk 

granskning av så många personer som möjligt, exempelvis handledare, kamrater och 

personer ur den kommande undersökningsgruppen”
43

. 

 

Själva intervjuerna gick till på så vis att vi turades om att intervjua för att arbetsbörden skulle 

bli jämt fördelad. 

 

 

Databearbetning 

 

De intervjuer vi samlade in spelade vi in med en Iphone. Dessa intervjuer granskade vi senare 

och transkriberade dem så att vi fick en större förståelse för helheten av intervjun. De delar 

som vi fann mest intressanta fokuserade vi extra mycket på. Den utgångspunkt vi hade när vi 

                                                           
42 Samhällsvetenskapliga metoder, (2001). Bryman, Alan. 
43 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. Sid 48. 
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sammanställde och analyserade intervjuerna var att ha en subjektiv syn, både utifrån oss som 

intervjuade och de som blev intervjuade
44

. På så vis fick vi en bredare förståelse för resultatet 

av intervjun. 

Vår enkätundersökning lämnade vi på skolorna personligen, sedan hörde respektive lärare av 

sig när de var färdiga så vi kunde hämta dem. Denna undersökning var till för att styrka 

tidigare resultat från intervjuerna samt för att kunna dra liknelser med de tidigare 

undersökningar som finns. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är ett annat ord för autenticitet, med detta menas att om denna undersökning skulle 

upprepas med samma typ av rapportörer och vid en annan tidpunkt så ska de få samma svar
45

. 

Vi har valt att spela in våra intervjuer, på detta sätt sparas den insamlade informationen och vi 

kan vid vilken tidpunkt som helst gå tillbaka till källan för att kontrollera om vi har tolkat den 

rätt.  Vid varje intervju har båda av oss deltagit på så vis blir det en större reliabilitet. 

 

”Reliabiliteten vid en kvalitativ studie kan uppskattas genom graden av överensstämmelse 

mellan olika bedömare”
46

.  

 

Inom vetenskapliga avhandlingar brukar begreppet interbedömningsreliabilitet nämnas. Detta 

kan ses som ett verktyg för att få större möjlighet att bedöma reliabiliteten i det insamlade 

materialet. Vid en interbedömningsreliabilitet så låter man en oberoende part ta del av det 

empiriska materialet och de resultat som författarna har kommit fram till i sin studie
47

. I vår 

studie har vi valt att använda oss av interbedömningsreliabilitet. Vi har lyssnat igenom våra 

intervjuer och tagit hänsyn till vad den oberoende personen kommit fram till, allt för öka 

reliabiliteten i vår undersökning. 

 

Validitet kan förklaras som att vi vet vad vi undersöker överensstämmer med det vi verkligen 

sagt att vi ska undersöka och vad vi har undersökt
48

. Validitet brukar också beskrivas:  

                                                           
44 Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, (2003). Davidsson & Patel. 

45 Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, (2003). Davidsson & Patel. 

46 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. Sid 129. 

47 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

48 Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, (2003). Davidsson & Patel. 
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”som hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta”
49

. 

  

Dessa två begrepp är väldigt sammanflätade när det handlar om kvalitativa undersökningar. 

Pålitligheten på det resultat du får fram i studien bygger på hur god validitet och reliabilitet 

undersökningen har
50

. I en studie är det bra att veta vilka svagheter den metod du valt dig av 

att använda har, visar du att du tagit hänsyn till dessa faktorer kommer detta öka läsarnas 

förtroende till de slutsatser jag gör i undersökningen
51

. 

 

 

Etik 

 

Information och anonymitet  

De etiska aspekterna är väldigt viktiga att diskutera
52

, speciellt i vår studie eftersom vi har 

ungdomar som informanter. Anonymitet handlar främst om att den som intervjuas inte ska 

kunna identifieras. De personer vi intervjuade informerades om att deras namn inte kommer 

att finnas med i undersökningen och att det inspelade materialet endast kommer att höras av 

tre personer. Detta ansåg vi vara viktigt att poängtera innan intervjun, så att den intervjuade 

kom att känna sig bekväm med situationen. Eftersom alla deltagare är 15 år eller äldre så 

behövde vi inte be föräldrarna om samtycke, dock är det viktigt att de som medverkade i 

undersökningen vet att det är på deras villkor intervjun sker och att de har rätt att avbryta när 

de vill
53

. De får även veta att denna information enbart kommer användas i forskningssyfte 

och inget annat, men att denna information kan komma att användas för publicering i en 

tidning eller i läroböcker, men att deras namn kommer bara vi veta
54

. Det är även viktigt att de 

som medverkar vet vad undersökningen handlar om, våra namn och vilken skola vi kommer 

ifrån, samt vilket syfte vår undersökning har och hur resultatet kommer presenteras
55

. Innan 

varje intervju har vi sagt att den intervjuade när som helst har möjlighet att dra sig ur om 

han/hon känner sig obekväm. Ingen av de intervjuade har dock ansett sig ha problem med de 

intervjufrågor vi haft, och därmed inte dragit sig ur intervjun.  

                                                           
49 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. Sid 126. 

50 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

51 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

52 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

53 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

54 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

55 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 
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Intervjun 

Själva intervjun är en väldigt speciell situation, för den som intervjuar gäller det att skapa en 

bra atmosfär så att den som blir intervjuad ger så utförliga svar som möjligt. För den som blir 

intervjuad kan det vara svårt att finna motivation för intervjun. Han/hon ser kanske inte någon 

vinst i att bli intervjuad – detta kan leda till att intervjun blir väldigt fåordig. Inför varje 

intervju har vi försökt poängtera vikten av att den intervjuade så gott som möjligt försöker 

svara på frågorna. När man genomför en intervju ska man försöka tänka utanför sin egna 

tankevärld, och istället leva sig i den andra personens tankar och sätt att tänka
56

. 

 

Sekretess 

Sekretess handlar om att endast vi kommer ta del av det empiriska materialet. Alla uppgifter 

om de personer vi har skaffat oss har antecknats, lagrats och rapporteras på ett sådant sätt så 

att enskilda personer inte kan ta del av detta material
57

.  

När vi har arbetat med detta så har vi gjort så att vi använt oss av fiktiva namn när resultatet 

och intervjuerna presenteras. Detta för att deras anonymitet ska bevaras på bästa sätt
58

. 

                                                           
56 Didaktiska examensarbeten , (2005). Arfwedson. 

57 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

58 Forskningsmetodikens grunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, (2003). Davidsson & Patel. 
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Resultat 

 

 

När vi presenterar våra resultat så kommer vi först att redovisa de statistiska data vi fick in 

och intervjusvaren. Under rubriken analys kommer vi att dra slutsatser utifrån våra resultat 

tillsammans med den litteratur som vi anser är relevant. Detta gjorde vi för att få det mer 

lättöverskådligt. Vi fick in 223 svar från både flickor och pojkar, men eftersom 23 av dessa 

inte var korrekt ifyllda så valde vi att inte räkna med dessa i undersökningen.  

  

 

Enkätresultat 

 

1. Pojkar: 100st     

Flickor: 100st  

  

2. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt?   

0

10

20

30

40

50

60

70

Mindre än

5h

Ca 5-6h Ca 7-8h Ca 9-10h

Pojkar

Flickor

 

I denna tabell kan man utläsa tydliga likheter hos pojkar och flickor vad gäller antal 

timmars sömn per natt. 

3 pojkar och 4 flickor uppgav att de sover mindre än 5h. 

25 pojkar och 22 flickor uppgav att de sover mellan 5-6h. 

62 pojkar och 65 flickor uppgav att de sover mellan 7-8h. 

10 pojkar och 9 flickor uppgav att de sover mellan 9-10h. 
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3. Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen? 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja Nej

Pojkar

Flickor

 

I denna tabell kan man utläsa om pojkarna respektive flickorna kände sig utvilade när 

de vaknade på morgonen. 

36 pojkar och 31 flickor uppgav att de känner sig utvilade när de vaknar på morgonen. 

64 pojkar och 69 flickor uppgav att de inte kände sig utvilade när de vaknade på 

morgonen. 

 

4. Hur många mål mat äter du i genomsnitt per dag? (inkludera mellanmål). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1-2 mål mat

om dagen

3-4 mål mat

om dagen

5 mål mat

om dagen

Mer än 5

mål mat om

dagen

Pojkar

Flickor

 

I denna tabell kan man utläsa pojkarna respektive flickornas antal intagna mål mat per 

dag. 

6 pojkar och 10 flickor uppgav att de äter 1-2 mål mat per dag. 

72 pojkar och 69 flickor uppgav att de äter 3-4 mål mat per dag. 

17 pojkar och 18 flickor uppgav att de äter 5 mål mat per dag. 

5 pojkar och 4 flickor uppgav att de äter 5 mål mat eller mer per dag. 
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5. Hur många dagar tränar du i genomsnitt per vecka? (skolidrotten räknas ej) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 dagar i

veckan

1-2 dagar

i veckan

3-4 dagar

i veckan

5-6 dagar

i veckan

7 dagar i

veckan

Pojkar

Flickor

 

I denna tabell kan man utläsa hur många dagar i veckan ungdomarna tränar i 

genomsnitt. 

14 pojkar och 10 flickor uppgav att de tränar 0 dagar i veckan. 

29 pojkar och 39 flickor uppgav att de tränar 1-2 dagar i veckan. 

33 pojkar och 36 flickor uppgav att de tränar 3-4 dagar i veckan. 

18 pojkar och 13 flickor uppgav att de tränar 5-6 dagar i veckan. 

6 pojkar och 2 flickor uppgav att de tränar 7 dagar i veckan. 

 

6. Stänger du av datorn innan du somnar? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ja Nej

Pojkar

Flickor

 

Denna tabell visar på hur många som stänger av datorn innan de somnar. 

Av pojkarna är det 86st som stänger av datorn och 88st flickor. 
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7. Stänger du av Tv:n innan du somnar? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja Nej

Pojkar

Flickor

 

Denna tabell visar på hur många som stänger av Tv:n innan de somnar. 

Av pojkarna är det 95st och även 95st flickor som stänger av Tv:n. 

 

8. Stänger du av mobiltelefonen innan du somnar? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ja Nej

Pojkar

Flickor

 

Denna tabell visar på hur många som stänger av mobiltelefonen innan de somnar. 

Av pojkarna är det 12st som stänger av mobiltelefonen och 21st flickor. 
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9. I hur hög grad känner du dig stressad i dagsläget?  

0

10

20

30

40

50

60

Inget alls Lite

stressad

Ganska

stressad

Mycket

stressad

Pojkar

Flickor

   

Denna tabell visar i vilken grad ungdomarna känner sig stressade i dagsläget. 

18 pojkar och 2 flickor uppgav att inte känner någon stress alls i dagsläget. 

57 pojkar och 51 flickor uppgav att känner sig lite stress i dagsläget. 

20 pojkar och 35 flickor uppgav att de känner sig ganska stressade. 

5 pojkar och 12 flickor uppgav att de känner sig mycket stressade. 

 

10. Hur anser du att ditt mentala/psykiska välmående är i dagsläget? 

0

10

20

30

40

50

60

Dåligt Ganska

dåligt

Ganska

bra

Bra

Pojkar

Flickor

  

1 pojke och 2 flickor uppgav att de har ett dåligt mentalt/psykiskt välmående i 

dagsläget. 

12 pojkar och 16 flickor uppgav att de har ett dåligt mentalt/psykiskt välmående i 

dagsläget. 

41 pojkar och 55 flickor uppgav att de har ett dåligt mentalt/psykiskt välmående i 

dagsläget. 
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46 pojkar och 27 flickor uppgav att de har ett dåligt mentalt/psykiskt välmående i 

dagsläget. 

 

11. Känner du oro eller ångest? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Varje dag Någon

gång i

veckan

Någon

gång i

månaden

Aldrig

Pojkar

Flickor

 

Denna tabell visar hur ofta ungdomarna känner oro eller ångest. 

4 pojkar och 21 flickor uppgav att de känner oro eller ångest varje dag. 

23 pojkar och 44 flickor uppgav att de känner oro eller ångest någon gång i veckan. 

45 pojkar och 29 flickor uppgav att de känner oro eller ångest någon gång i månaden. 

28 pojkar och 6 flickor uppgav att de aldrig känner oro eller ångest.  

 

12. Vad anser ni är stressande för er?  

 

I vår sista fråga valde vi att ha en öppen fråga då för att få ett svar där de själva anger 

vad de anser är stressande för dem själva. Utifrån de svar vi har fått så har vi 

kategoriserat in dem i olika grupper. Detta ledde även till att eleverna gav flera olika 

orsaker till vad de ansåg var stressande för dem. 

 

Killar: 

Skolan är den absolut största orsaken till att de känner sig stressade, framförallt prov 

och andra examinationer.  (93 st). 
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Annars är det framförallt tidspress som är en stor faktor: att inte hinna med allt, umgås 

med vänner, träna, skolan och saker går inte som det var tänkt från början vilket leder 

till ytterligare tidspress. (72 st). 

 

Många killar ansåg att tjejer var ett stressmoment, att behöva prestera och se ut på ett 

visst sätt för att vara attraktiv för tjejer. (63 st). 

 

Utöver det så handlar det mycket om prestationsångest: det handlar då mycket om 

prestationer inom respektive fysisk aktivitet. Dåliga prestationer framkallar stress och 

även när de är skadade och inte kan vara aktiva och prestera så anser de att detta 

frammanar stress. (55 st). 

 

Andra saker som dök upp var ”Andras välmående” när deras nära och kära inte mår 

bra så ansåg de att detta var ett stressmoment. De vill att alla som de bryr sig om ska 

må så bra som möjligt. (15 st). 

 

Elever som hade upplevt en skilsmässa ansåg att det var stressande att behöva resa 

mellan mamma och pappa för att hämta grejer hela tiden. (11 st). 

 

Tjejer: 

Skolan är den absolut viktigaste orsaken till att de känner sig stressade, framförallt 

prov och andra examinationer. (96 st). 

 

Annars är det framförallt tidspress som är en faktor: att inte hinna med allt, umgås 

med vänner, familj, träna och skolan. Man kan säga att det handlar mycket om att 

hinna med vardagen med alla nöjen och dylikt som finns. (83 st). 

 

Många tjejer ansåg att killar kunde vara ett stressmoment, att behöva se ut på ett visst 

sätt för att vara attraktiv för killar. (71 st). 

 

Prestationsångest är även något som de känner är en stressfaktor, att alltid känna en 

press att de måste prestera i allt, skola, fritidsintressen m.m. Denna press anser det 
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kommer främst från lärare och familjen men även att de själva har en stark inverkan i 

detta. (66 st). 

 

Vissa tjejer anser även att det är väldigt påfrestande att ständigt behöva vara 

kontaktbar, framförallt på kvällarna innan man ska lägga sig. Det handlar då om 

kontaktbarheten via mobilen med sms och samtal samt internet. Du är nästintill 

konstant uppkopplad för att veta vad som händer och för att folk ska kunna få tag på 

dig. Det är även stressande när man känner att man måste veta allt som händer hela 

tiden. Detta var en faktor som vi endast fann att tjejer upplevde som stressande (54 st). 

 

Övriga saker som flickorna anser stressande är: 

Framtiden, att inte veta hur den ser ut och funderingar kring vad man ska göra. (40 st). 

Körkortet, fixar jag det eller inte. (63 st). 

Sommarjobb, har jag något jobb eller inte. (74 st. 

Miljön i hemmet, hur deras hemmiljö ser ut. (33 st). 

Oro för andra, hur de mår m.m. (68 st). 

Att de inte har kontroll över situationen. (82 st). 

 

 

 

Intervjuer 

  

Under den här delen av studien kommer vi att analysera och gå igenom de svar som vi har fått 

fram genom de intervjuer som genomfördes i undersökningen. De personer som vi intervjuat 

och haft enkätundersökningar på är flickor och pojkar i åldrarna 15-18, samt lärare i idrott och 

hälsa för gymnasieskolan och grundskolans senare del.  

Upplägget för denna del består av olika kategoriseringar av de svar vi har fått från 

intervjupersonerna. De olika svarskategorierna är Stressorer, Stresshantering samt 

Idrottslärarens syn. Under varje kategori redovisas den information vi fått, därefter analyseras 

det presenterade materialet. Avsikten med detta upplägg är att skapa bättre struktur i texten.  

Följande intervjuer har gjorts under en idrottslektion, där de elever som ”inte varit ombytta” 

på grund av sjukdom eller elever som frivilligt ställt upp på en intervju har fått redogöra för 
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sina uppfattningar kring ämnet stress och hur man kan jobba med det i skolan. Detta anser vi 

inte har något med urvalet att göra. Från vår sida det var det mest bekväma för oss och för 

läraren som kunde bedriva sina lektioner som vanligt. 

  

Stressorer 

Under denna rubrik redovisar vi svaren från intervjuerna som handlar om vad som gör de 

ungdomar vi intervjuade stressade i dagens samhälle. Det handlar om alltifrån utseende till 

mobiltelefoner. Vi har sorterat ut de vanligaste faktorerna som gör de intervjuade stressade – 

utseende och skolan. Dessa två faktorer kommer att ha en egen rubrik. 

 

Utseende  

Många av de intervjuade uppgav att de känner en press på att de alltid ska vara så snygga. 

Detta gällde framförallt tjejerna. Flera antydde att de ofta blir stressade av att utseendet har 

blivit så viktigt i dagens samhälle. I intervjuerna framgår det vid flera tillfällen att ens 

prestationsångest beror på upplevda krav på att man ska ha det ”rätta” utseendet. En tjej 

beskrev att utseendet var en av de viktigaste orsakerna till varför hon känner sig stressad. 

Följande citat beskriver situationen för flera av de intervjuade: 

Intervjuaren: Vad tror du är mest stressande hos ungdomar idag? 

Malin : Skolan och utseendet. Jobbigt att leva upp till de ideal som finns idag vad 

gäller utseendet, det tar upp så mycket tid. Man ska sminka sig innan man går till 

skolan, du måste träna väldigt mycket för att hålla en bra form och se bra ut. 

Dessutom ska du hinna med skolan och träffa alla dina kompisar och ibland känns det 

som om det bara inte finns tid. 

 

En del av de intervjuade ungdomarna upplever det här med utseende som en väldigt stressade 

faktor i sitt liv. Vilket ovanstående citat illustrerar. 

 

Skolan 

Vid frågan om vad som gör dig mest stressad så uppgav nästan alla av de intervjuade 

personerna skolarbetet som den mest bidragande faktorn till att de känner stress i vardagen. 

Värt att poängtera i detta sammanhang är att vid en fråga så bad vi eleverna att inte svara 
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skolan på frågan vad som gör dig stressad. Trots det så sa de skolan som svar. Detta tyder på 

att prestationer i skolan är överlag den mest avgörande faktorn för stressen hos de intervjuade 

ungdomarna. Följande citat exemplifierar detta:  

Intervjuaren: Vad tror du är mest stressande hos ungdomar idag? 

Emma: Skolan och att man ska behöva prestera bra i allt. För de första så krävs det väldigt 

bra betyg för att kunna studera vidare och vara säker på att man kommer in på det man vill 

läsa på universitetet. Samtidigt är det en ganska stor press från både lärare och familjen att 

man måste prestera bra, samt att jag själv har ganska stora förväntningar på mig själv. 

 

Stresshantering 

 

Vid frågan om hur ämnet idrott och hälsa har jobbat med ämnet stresshantering så uppger de 

intervjuade, att de vid varje nytt läsår har fått en temadag som har begreppet ”hälsa i fokus”. 

Under denna dag får ungdomarna information av främst skolsköterskan om olika metoder för 

att slappna av. Dessa metoder innefattar såväl bl.a. olika avslappningsövningar som 

avslappning till musik. Tyvärr får eleverna inte någon större möjlighet att tillämpa dessa 

avslappningsmetoder under denna dag. En av de intervjuade uppger att den stresshantering de 

har haft i idrott och hälsa har varit för begränsad för att man ska känna sig trygg när stressade 

situationer uppstår. Den intervjuade vill att stresshantering ska vara ett mer specifikt ämne. 

Nedanstående citat belyser detta: 

Intervjuaren: Hur tror du att man kan jobba med stresshantering och stress i skolan? 

Adam : Att man har stress som ett specifikt område och inte något som blir inbakat i 

allt annat. Då för att det ska bli tydligare vad det är vi lär oss. 

          

Vid frågan om hur man kan jobba mer effektivt med stresshantering i skolan så får vi väldigt 

varierande svar. En del har många förslag att komma med, andra har inget att alls att säga. 

Flera av de intervjuade belyser vikten av mer stresshantering i idrottsämnet och att de skulle 

vilja prova på mer av olika avslappningsövningar. En av de intervjuade menar att det borde 

vara mer tid avsatt för detta: 

Intervjuaren: Hur tror du att man kan jobba med stresshantering och stress i skolan? 
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Eva : Prata om det, om och hur man kan förebygga stress olika avslappningsövningar 

som man kan använda sig av. 

 

Lärarnas syn 

Lärarna som vi intervjuat uppger att de behandlar ämnet stress i sin undervisning. Värt att 

notera är dock att samtliga lärare har stresshantering som ett underordnat ämne tillsammans 

med sin teoriundervisning som också bland annat innefattar sömn, kost och träningslära. De 

två lärarna vi intervjuade anser att det är mycket som ska in på schemat. Själva ämnet stress 

får därmed inte så mycket utrymme på schemat. Lärarna anser att de bedriver dels en teoretisk 

och en praktisk undervisning kring ämnet stresshantering. Nedanstående citat exemplifierar 

detta:   

Intervjuaren: Hur bedriver du din undervisning angående stresshantering, Teori eller praktisk? 

Stefan: Både praktisk och teoretisk, powerpoint som jag har gjort där jag visar lite 

fakta om stress vi går igenom negativ och positiv stress. De läser detta under sitt 

andra år på gymnasiet. De får även pröva lite olika avslappningsövningar. 

Inger: Det är både teoretisk och praktisk. Jag tror på learning by doing konceptet. 

De lär känna sin kropp och hur den reagerar vid stress. 

 

Intervjuaren: Vad tror du är mest stressande hos ungdomarna idag? (förutom skolan) 

 

Vid frågan om vad lärarna tror att eleverna blir stressade av så svarar de utseende och att 

ungdomarna idag känner press på att man måste prestera hela tiden. Båda lärarna anser att 

samhället och media framställer en bild av hur de bör se ut samtidigt som de visar att det är 

viktigt med en hög socioekonomisk status i samhället. Samtidigt anser de att eleverna 

förväntas prestera väldigt bra i skolan av både familj och skolan eftersom detta är en väldigt 

hög presterande skola.  

 

Lärarna uppger att det är få tillfällen då eleverna får prova på olika avslappningsmetoder i 

ämnet. De gånger det sker är oftast när eleverna har egna lektioner. Egna lektioner har 

eleverna endast i årskurs två på gymnasiet. Några praktiskt tillämpade metoder för 

stresshantering går lärarna inte igenom, det är endast den teoretiska delen av stresshantering 

som de behandlar i ämnet. De båda lärarna uppger under intervjun att det är tidsbristen som är 
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orsaken till varför de inte mer ingående går igenom olika praktiskt användbara övningar för 

stresshantering. Den teoretiska delen av stresshantering som lärarna går igenom innefattar 

fakta om hur man bör äta, träna och sova för att bibehålla en jämn stressnivå i kroppen. 

 

En av lärarna betonar vikten av att det är fysisk aktivitet som bör stå i fokus när man 

diskuterar stresshantering. 

Intervjuaren: Vad tror du själv är det mest effektiva sättet att jobba med stress i 

förebyggande syfte bland ungdomar? 

Stefan: Med mer rörelse och mindre teori. Eleverna kommer hit och vill röra sig det 

är då onödigt att jag inte låter dem göra det. Jag vill gärna att eleverna ska ha 

möjlighet att ha idrott 2ggr i veckan samt att det ska införas i årskurs 3 på gymnasiet. 

 

Inger: Vet egentligen inte. Men det kan vara att ge eleverna så många olika alternativ 

till avslappningsövningar, alla reagerar på olika sätt vid olika typer av avslappning. 

Ger jag dem olika verktyg så kan de själva hitta vad som funkar för dem och på så vis 

lyckas med att slappna av. 
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Analys 

 

Nedan följer en analys av det insamlade materialet. För att underlätta läsningen kommer vi att 

dela in analysen i olika delar.  

 

Fysisk aktivitet 

I de resultat som vi har fått fram i vår undersökning så kan man se att fysisk aktivitet har en 

inverkan på deras psykiska såväl som deras fysiska välmående. Dessa fakta som vi har fått in 

stämmer överens med den tidigare forskningen som finns inom området. I FYSS 2008 kan 

man utläsa följande: 

 

”Fysisk aktivitet har en mycket kraftig hälsofrämjande effekt och sannolikt också en 

förebyggande effekt vid så olikartade sjukdomar som depression, tjocktarmscancer och 

högt blodtryck”
59

. 

 

Utifrån de resultaten vi fick fram i vår enkätundersökning och våra intervjuer så kan man se 

ett tydligt mönster att vardagen var en stor stressfaktor. Med detta menar vi att man ska hinna 

med allting, till exempel fysisk aktivitet. Ungdomarna upplevde en viss stress med att hinna 

träna när det är så mycket annat som också måste göras. Skulle det vara så att de missade att 

träna någon dag så upplevdes även detta väldiga stressande. För flickorna var detta mer 

påtagligt. I de intervjuer vi hade med eleverna såväl som med lärarna så framgick det tydligt 

att flickorna och även i viss mån pojkarna kände en press till att leva upp till de ideal som 

media framställde om hur man ska se ut och vara. I SOU(2006) tar man upp begreppet de tre 

S:en – snygg, smal och sexig. Dessa ideal medför en ökad stress bland ungdomar, framförallt 

hos flickor.  

 

Sömn 

Dahlkwist (2004) beskriver hur viktigt det är med sömn för att hålla stressnivåerna på en 

hälsosam nivå: 

 

                                                           
59 FYSS 2008 (2008). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.  Sid 5. 
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”Hur vi sover påverkar i allra högsta grad vår förmåga att återhämta oss och att tåla 

stress”
60

. 

 

Många av de som uppgav att de sov lite och inte kände sig utvilade när de vaknade svarade 

även att de känner sig stressade och har oro och ångest i högre utsträckning än de som uppgav 

att de sov bra och kände sig utvilade när de vaknade på morgonen. De bidragande faktorer till 

dålig sömn bland ungdomarna som vi kunde utläsa från vår studie var att man konstant skulle 

vara kontaktbar med mobiltelefon och dator. Känslan att man hela tiden måste veta vad som 

händer hade stark inverkan hos vissa av eleverna. Oro inför framtiden var också en 

bidragande faktor till att ungdomarna fick sämre sömn. Användning av mobiltelefon efter 

läggdags är mycket vanligt bland ungdomar och det bidrar till störd sömn
61

. Ett bra sätt att 

förbättra sin sömn är att hålla datorer och tv-apparater ute ur sovrummet samt att inte sitta 

uppe sent och sms:a och surfa på internet
62

. 

 

Kost 

Dahlkwist (2004) beskriver även vikten av goda kostvanor för att förebygga stress i vardagen. 

Ett bra sätt att äta är att försöka hålla en jämn blodsockerhalt under dagen för att du inte ska 

bli trött på dagen. Kosten är även väldig viktig vid återhämtning efter fysisk aktivitet, det är 

viktig att vi får i oss de mineraler och vitaminer som kroppen behöver.  

 

”Våra mat- och dryckesvanor är en mycket viktig byggsten i bygget av en avspänd livsstil”
63

. 

 

Utifrån vår studie så är det svårt att se hur stor inverkan kosten har på stress. Av de som 

enbart äter 1-2 måltider per dag kan man även se att det är dem som är mindre aktiva och 

därför har de lättare att bli påverkade av stress och vissa av dess följdsjukdomar
64

. 

Om du äter dåligt så leder det även till försämrad prestation, vilket i sin tur kan leda till 

prestationsångest, vilket många av eleverna i vår studie lider av. Det hela leder till en ond 

cirkel. Att äta allsidigt är väldigt viktigt för att vi ska kunna prestera bra
65

. Detta handlar inte 

bara om att prestera inom idrotten utan även inom skolan. 

                                                           
60 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. Sid 66. 

61 Mobiltelefonanvändning efter läggdags är utbrett bland ungdomar – bidrar till dålig sömn, (2007). Bulck, Jan van den & Leuven. KL 

11:30.  
62 Mobiltelefonanvändning efter läggdags är utbrett bland ungdomar – bidrar till dålig sömn, (2007). Bulck, Jan van den & Leuven. KL 

11:30.   

63 Hantera din stress, (2004). Dahlkwist, Matts. Sid 74.  
64 FYSS 2008 (2008). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.  Sid 5. 

  

65 Idrott, motion och hälsa, (1999). Wiking, Stefan. 
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Stresshantering i skolan 

Utifrån de svar vi fick från lärarna vad gäller avslappningsträning under idrottstimmarna så 

uppgav båda idrottslärarna att de använder avslappningsövningar ganska sällan. Deras svar 

stämmer överens med vad de allra flesta idrottslärare svarar på frågan om hur ofta de 

använder sig av avslappning under lektionerna. I en studie som gjordes av Patriksson och 

Setterlind 1984 där var sjätte idrottslärare i Sverige tillfrågades, så uppgav de flesta 

idrottslärarna cirka 46 % att de använder avslappning ”någon enstaka gång” i sin 

undervisning
66

.   

Avslappningsträning är alltså inte prioriterat i någon större utsträckning i 

idrottsundervisningen.  Anledningen till detta finns det givetvis inget enkelt svar på. Utifrån 

tidigare belagd forskning inom området så kan man dra slutsatsen att bristen på 

avslappningsträning i idrottslärarnas utbildning är en av orsakerna till att de använder det så 

lite i sin egen undervisning
67

. Anledningen till att vi valt denna studie som utgångspunkt var 

att det finns ont om senare forskning inom området och att denna studie var banbrytande på 

sin tid. Vi anser även att denna studie kanske inte är lika tillförlitlig i dagens läge då 

framförallt för att det finns nya stressorer i dagens samhälle än det gjorde då.  

En effektiv avslappningsträning i skolan förutsätter självklart att lärarna är utbildade inom 

detta område.  Setterlind ger förslag på åtgärder som måste göras inom skolan för att 

avslappningsträning ska kunna fungera bland eleverna. En av de åtgärder som tas upp är bland 

annat att personalen måste vara utbildad innan han/hon introducerar avslappning för sina 

elever
68

. Utifrån detta kan följande slutsatser dras – en bra utbildning med inslag av 

avslappningsträning för lärarna är en förutsättning för att eleverna ska kunna få mer 

avslappningsträning i idrott och hälsa. 

Utifrån de intervjuer och enkätundersökningar vi genomförde med eleverna så framgick det 

tydligt att stresshanteringsmetoder ska finnas med som ett mer specifikt område inom idrott 

och hälsa. Eleverna vill att det ska läggas mer fokus på praktisk tillämpning på 

avslappningsträning och stresshantering inom idrott och hälsa. Detta bör tas i beaktande när 

lärarna uppger att de främst jobbar teoretiskt med avslappning och stresshantering inom 

ämnet. En av orsakerna till att lärarna jobbar teoretiskt med denna del i ämnet idrott och hälsa 

                                                           
66 Att handskas med stress i skolan, (1984). Patriksson, Göran & Setterlind, Sven. 

67 Att handskas med stress i skolan, (1984). Patriksson, Göran & Setterlind, Sven. 

68 Avslappningsträning i skolan, (1983). Setterlind, Sven. 
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beror på att lärarna anser att de inte finns tid för att hinna med allt som ska med enligt 

kursplanen. Därför tvingas man prioritera och då får stresshantering inte lika stor plats som 

andra delar i ämnet får. 

I folkhälsorapporten 2009 så ser man tydliga siffror på att den psykiska hälsan har försämrats 

bland ungdomar under senare år. Detta i linje med att upplevelsen av negativ stress har ökat i 

samhället, främst flickor i ungdomsåren. 

Detta är ett starkt argument för att det ska finnas mer utrymme för stresshantering och 

avslappningsträning i skolan. Lärarna vi intervjuat anser att det är tidsbristen som är den 

främsta orsaken till att arbetet inom detta område inte hinns med och får en låg prioritet. De 

intervjuade anser att de bör finnas mer tid för idrott och hälsa på schemat. Detta går i linje 

med vad många idag anser behövs för att få en bättre undervisning i idrott och hälsa, då för att 

man får mer tid att belysa om de olika delarna som idrotten ska innefatta enligt kursplanerna. I 

en motion till riksdagen (2002) kan man bland annat utläsa följande: 

”Skolans idrotts- och praktiskt estetiska undervisning är den enda arena där helt inaktiva 

barn och ungdomar kommer i regelbunden kontakt med fysisk aktivitet. Dock är det helt klart 

att skolan i dag inte har tilldelats tidsmässiga och andra resurser för att kunna ge dessa 

ungdomar tillräcklig fysisk aktivitet och stimulans. Av Europas alla länder ligger Sverige näst 

sist vad gäller schemalagd tid för ämnet idrott och hälsa”
69

.  

Våra resultat från studien visar på att ungdomarna idag främst känner sig stressade av att 

prestera bra i olika sammanhang. Dessa sammanhang innefattar allt från att göra bra 

studieresultat till att vara smal snygg och populär. Vad gäller frågan om hur man kan jobba 

effektivare med stresshantering i skolan så har vi kommit fram till att idrottsämnet behöver få 

mer tid på schemat för att kunna arbeta mer specificerat och praktiskt kring 

avslappningsträning och stressförebyggande åtgärder. Eleverna behöver få mer praktisk 

tillämpning inom stresshanteringsmetoder, det vill säga att de måste få prova på fler olika 

avslappningsmetoder. Detta i syfte att de ska känna större förtrogenhet och få mer kännedom 

om hur de kan slappna av i stressade situationer. Det här resonemanget stämmer väl överens 

med de svar vi fick in från de intervjuade eleverna och deras syn på hur undervisningen på 

området stress kan förbättras inom ämnet idrott och hälsa.    

 

                                                           
69 Åtgärder för mer idrott i skolan, (2002). Sundell, Ola. KL11:10 
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Avslutande diskussion 

 

När vi bestämde oss för att skriva om ämnet stress så fick vi höra från flera olika håll att det 

lät som ett intressant ämne. Mycket av det arbete som vi har gjort har varit väldigt intressant 

för oss att ta del av som blivande idrottslärare. Intervjuerna och enkätundersökningarna har 

varit det moment i studien som vi har upplevt som mest givande. Detta har givetvis varit 

väldigt tidskrävande men samtidigt väldigt inspirerande att se hur dels eleverna ser på stress 

och hur lärare i ämnet idrott och hälsa väljer att förhålla sig till arbetet kring stresshantering.  

 

När vi gick igenom de resultat som vi kom fram till så framgick det att prestationer i form av 

goda betyg och att vara snygg och social var de främsta faktorerna till att ungdomarna 

upplevde stress. Detta gick i linje med vad lärarna som vi intervjuade upplever stressande för 

dagens ungdomar. Värt att poängtera är att den skola som vi gjorde undersökningen på är 

känd för att vara högpresterande. Under de intervjuer som vi genomförde så framgick det 

även tydligt att dagens media bild över hur man ska vara och se ut är en betydande 

stressfaktor för dagens unga.  

 

Vid en av intervjuerna med lärarna så kom vi in på ett sidospår kring diskussionen kring ordet 

stress och användningen av det. Läraren upplevde att ordet stress fungerar som en 

statussymbol, många säger att de är stressade för de vet att när de gör detta så framstår de som 

duktiga och ambitiösa. Samtidigt som de kan uppge att de är stressade i förhoppningen att 

deras arbetsbörda ska minska på t.ex. sin arbetsplats eller i skolarbetet.  

 

Annat som vi reflekterat över under studiens gång är hur man kan konkret arbeta med 

stresshantering i skolan. Våra resultat visar att det behövs mer tid för undervisning i idrott och 

hälsa för att man ska hinna med och arbete med stress, men även för att hinna med andra 

viktiga delar i kursplanen för idrott och hälsa som till exempel orientering, simning och 

friidrott mm. Vi tror att man kan arbeta med ämnet stresshantering mer praktiskt även i de 

andra skolämnena, det vill säga det blir mer ämnesöverskridande. Detta för att alla ämnen är 

med och påverkar elevernas stressnivåer. Mer resurser behövs alltså och till syvende och sist 

blir det en diskussion kring ekonomiska resurser och hur de ska fördelas. Vi anser även att 
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man bör ta reda på vad eleven verkligen är stressad av för att arbeta mer effektivt med 

stresshantering. Till exempel om eleven är stressad över skolan så kanske det inte beror på 

skolan utan andra faktorer som exempelvis han/hon har svårt att studera. Det är då viktigt att 

jobba med studietekniken istället för med stresshanteringsövningar. På så vis blir 

stresshantering som område ännu mer ämnesöverskridande.    

 

Något som vi tyckte var väldigt tydligt i våra resultat, men även i resultat från tidigare 

forskning om vilka som lider av stress, oro och ångest, var att det är främst flickor som lider 

av detta. Vilket våra forskningsresultat som vi kommit fram i vår studie indikerar. Vi tror att 

den främsta anledningen till detta är den press som media sätter på unga flickor idag. I media 

så framställs flickor på ett visst sätt, hur de ska vara och hur de ska se ut. Detta leder till en 

ökad press som i sin tur leder till en ökad grad av stress, oro och ångest hos flickor i deras 

försök att ständigt leva upp till dessa ideal som framställs. Vi upplever att denna press från 

media är mycket större hos flickor än hos pojkar och därför kan det även vara en av de 

viktigaste faktorerna till den stora skillnaden i upplevd stress, oro och ångest mellan könen. 

 

Metoddiskussion 

 

Vår utgångspunkt när vi började skriva var inte att vi skulle generalisera våra resultat. 

Däremot ville vi få fram orsaker till varför unga idag känner sig stressade och hur man kan 

arbeta mer effektivt med stresshantering i ämnet idrott och hälsa. Vi anser att vi har fått reda 

på detta genom vår studie. 

 

Vi anser att de metoder vi använt oss av har funkat som komplement till varandra och på så 

sätt även stärkt våra resultat i förhållande till varandra. Det har varit väldigt intressant att 

arbeta med att leta fram de metoder vi ansett skulle funka bäst för oss och vår undersökning. 

De intervju- och enkät frågor vi hade utformade vi i god tid innan för att komma igång så 

snabbt som möjligt med undersökningarna. Detta för att vi visste att det skulle bli svårt med 

tidspressen samt att få gensvar från de skolor vi gjorde vår undersökning på. Vi valde att 

använda oss av både intervjuer och enkäter för att dessa metoder kompletterar varandra på ett 

väldigt bra sätt
70

.  De resultat vi fick fram blev genom denna process mer tillförlitliga. 

                                                           
70 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 
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Självklart förekom det vissa bortfall i undersökningen. I de klasser som vi genomförde våra 

intervjuer och enkäter var inte alla elever närvarande och vissa elever svarade inte tillräckligt 

utförligt på enkäterna. Vi skickade ut 230 enkäter och av dessa använde vi 200 i vår studie. I 

vår undersökning så förstod vi att en del elever inte vill delta, detta kan bero på rädsla för att 

inte vara anonym, dåligt utformade enkäter o.s.v.
71

. Här funderade vi ut olika metoder för att 

få eleverna motiverade att delta i vår undersökning, vi underströk bland annat 

anonymitetsskyddet starkt och vi hade inte få många frågor med i undersökningen
72

. 

 

Fortsatt forskning 

 

Om tid och resurser hade funnits, hade det varit önskvärt att genomföra denna studie i en 

större skala. Dessutom det hade varit litet mer givande att se resultaten i en betydligt större 

omfattning och kunna göra en större generalisering utifrån de resultat vi hade fått fram. Vi 

hade då även kunnat arbeta mer ingående på att utforma en plan för effektivare arbetsmetoder 

vad gäller stresshantering i ämnet idrott och hälsa. 

 

Det finns inga färdiga recept på hur man ska arbeta på bästa sätt med stresshantering i skolan, 

men om fler studier och undersökningar görs inom området kan detta förhoppningsvis leda 

fram till en ökad förståelse för hur man kan arbeta med stresshantering. 

Det kan även vara intressant att se om arbetet med stress inom andra ämnen kan tillämpas på 

ett effektivt sätt. Detta kan i sin tur leda till att eleverna får en helhetssyn på 

stressproblematiken i dagens samhälle. I vår studie valde vi att avgränsa oss till ämnet idrott 

och hälsa. Det fanns varken tid eller resurser att mer genomgående undersöka möjligheterna 

för att arbeta mer ämnesöverskridande med ämnet stresshantering i skolan.    

 

 

 

 

                                                           
71 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 

72 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005). Stukat. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor elever 

 

Intervju frågor inför c-uppsats (med elever) 

 

1. Har ni pratat något om stresshantering och stress överlag i skolan? 

2. Vad är mest stressande för dig? (stressorer) 

3. Anser du att det kan vara stressande att konstant vara kontaktbar? (mobiler datorer 

igång på nätterna) 

4. Hur tror du att man kan jobba med stresshantering och stress i skolan? 

5. Hur skulle du vilja att läraren jobbade med detta område? 

6. Är det något speciellt du skulle vilja att han tog upp inom området? 

7. Hur tänker du när du hör ordet stress? (vad är det som poppar upp i huvudet) 

8. Vad tror du är mest stressande hos ungdomar idag? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor lärare 

 

Intervjufrågor inför c-uppsats (med lärare) 

 

 

 

Hur bedriver du din undervisning angående stresshantering? 

 

1. Teori eller praktisk? 

2. Pratar ni något om hur stress hänger ihop med sömn, kost och fysiskaktivitet? 

3. Får eleverna någon möjlighet att testa några avslappningsövningar för att hantera sin 

stress? (copingstrategier) 

4. Får eleverna möjlighet att själva berätta om olika avslappningsövningar som de själva 

använder? 

5. Får eleverna någon möjlighet att fundera på hur de reagerar vid stress? 

6. Hur bedöms detta? (hur får eleverna möjligheten att visa sina kunskaper) 

7. Pratar ni något om positiv och negativ stress? 

8. Vad tror du är mest stressande hos ungdomarna idag? (förutom skolan) 

9. Hur brukar det visa sig hos eleverna när de är stressade? (inom skolan) 

10. Vad tror du själv är det mest effektiva sättet att jobba med stress i förebyggande syfte 

bland ungdomar? 

 



Uppsala Universitet 

Lärarutbildningen 

Jimmy Karlsson och Karl Lindström 

43 

Bilaga 3 

 

Enkät frågor 

 

Enkätundersökning Stress. 

Kryssa i ditt svar. 

 

1. Kön?    

Kille     

Tjej   

2. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt?   

Mindre än 5h   

Ca 5-6h   

Ca 7-8h  

Ca 9-10h 

3. Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen? 

JA    

NEJ 

4. Hur många mål mat äter du i genomsnitt per dag? (inkludera mellanmål). 

1-2 mål mat om dagen    

3-4 mål mat om dagen   

5 mål mat om dagen 

Mer än 5 mål mat om dagen 

5. Hur många dagar tränar du i genomsnitt per vecka? (skolidrotten räknas ej) 

0 dagar i veckan 

1-2 dagar i veckan    

3-4 dagar i veckan    

5-6 dagar i veckan    

7 dagar i veckan 

6. Stänger du av datorn innan du somnar? 

JA 
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NEJ 

7. Stänger du av Tv:n innan du somnar? 

JA    

NEJ 

 

 

8. Stänger du av mobiltelefonen innan du somnar? 

JA    

NEJ 

9. I hur hög grad känner du dig stressad i dagsläget?  

Inget alls    

Lite stressad    

Ganska stressad   

Mycket stressad    

10. Hur anser du att ditt mentala/psykiska välmående är i dagsläget? 

Dåligt    

Ganska dåligt    

Ganska bra    

Bra    

11. Känner du oro eller ångest? 

Varje dag    

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden    

Aldrig 

12. Vad anser ni är stressande för er?  

 

 

 

 

Tack för Er medverkan. 


