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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad som påverkar gymnasieelevers upplevda 

hälsa i årskurs 3, i en storstad och en mindre tätort. För att uppfylla detta syfte har tre 

frågeställningar utformats till följande: (1) Vad i skolmiljön upplever eleverna är en stressor 

som påverkar deras hälsa? (2) Vilken roll spelar läraren respektive skolan för elevernas 

upplevda hälsa? (3) Hur ser sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut? 
 

Metod 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ metod, enkät. 

Enkäten utformades till största delen med fasta svarsalternativ. I val av skolor gjordes ett 

bekvämlighetsurval och för att få fram urvalspopulation gjordes ett slumpmässigt 

randomiserat urval. Total 126 enkäter samlades in och sammanställdes i Statistical Package 

for the Social Sciences - SPSS- version 17,0. För att fördjupa analysen av studiens resultat 

användes Antonovsky KASAM-teori samt Karasek och Theorells Krav-kontroll-stödmodell. 
 

Resultat 

70 % av eleverna upplever skolan som meningsfull. En tredjedel upplever att de inte har 

kontroll över sin egen arbetssituation. Ljud och luft som enskilda stressorer visar på ett 

signifikant samband med elevens upplevda hälsa på båda skolorna. Stressorer i skolan är 

fysisk arbetsmiljö, elevernas egna krav, lärarens undervisning och struktur samt skolans 

organisation. 60 % av eleverna är stressade av sina egna krav minst en gång i veckan till varje 

dag. Resultatet hos elevgruppen i mindre tätort ger även signifikanser på att de är stressade av 

egna krav, läxor och betyg. På båda skolorna ger lärare ett signifikant samband med 

meningsfullhet, uppmärksamhet och hjälp. Eleverna i mindre tätort upplever och känner mer 

krav från lärare jämfört med eleverna i storstad. 82 % av eleverna i mindre tätort uppger att de 

inte fått någon undervisning i stresshantering, i jämförelse med storstad 40 %. När det gäller 

fysisk aktivitet så är eleverna i mindre tätort mer fysisk aktiva än eleverna i storstad. Det finns 

ett signifikant samband mellan att må bra, psykisk hälsa och att vara fysiskt aktiv, 

(p=<0,005). 
 

Slutsats 

Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att det är inte så stor skillnad mellan skolorna 

gällande vad som påverkar den upplevda hälsan. Arbetsmiljön måste struktureras bättre av 

lärarna. Enligt läroplanen ska undervisningen vara individuell men eleverna upplever att det 

inte är så. Trots att betygskriterierna i Idrott och Hälsa säger att eleverna ska få 

undervisningen i stress och dess hantering, uppger över hälften av alla tillfrågade elever att de 

inte fått detta. Något som påverkar hälsan positivt är fysisk aktivitet samt att eleverna ”kan 

vara sig själva”. Det är viktigt att eleverna får balans mellan upplevda krav och resurser för att 

de ska få uppleva känslan av sammanhang samt att de är avslappnade och fokuserade utifrån 

Krav-kontroll-stöd-modellen. 
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1 Inledning 

Det bloggas och twittras och alla ska vara tillgängliga dygnet runt på internet och via mobilen. 

Syns du inte, så finns du inte. Uppkopplad och inkopplad där kroppen har ett ständigt påslag. 

Göra karriär, rädda regnskogen och bli fadder åt en isbjörn. Skynda innan världen går under. 

Känner du igen detta? 

 

I dagens samhälle ställs krav och vi ska hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som 

möjligt. Detta samtidigt som dagens teknik bidrar till att vi kan vara tillgängliga dygnet runt. 

Oron för framtiden börjar redan i grundskolan för att utbildningen inte ska räcka till och ökar 

under gymnasietiden. Det ställs höga prestationskrav, samtidigt som balansgången mellan 

många fritidsintressen och utomstående krav gör att människan förlorar känslan av 

sammanhang.  

 

Larmrapporter om en ökande stress och om elever som inte vill gå till skolan var 

framträdande på löpsedlarna och det var det som väckte vårt intresse för ämnet. I vår 

kommande yrkesroll som lärare i idrott och hälsa är det en viktig aspekt att få kunskaper om 

elevers upplevda hälsa. Detta då vi kommer att möta många ungdomar under vårt yrkesliv. 

Denna studie kommer att bidra till att ge en förståelse för hur dagens elever egentligen mår, 

vilka stressorer (påfrestningar som kan framkalla kroppsliga och psykiska reaktioner)
2
 

eleverna upplever samt lärarens roll som faktor – hur denne påverkar elevernas upplevda 

hälsa. Vår förhoppning är att vi får ökad förståelse för hur vi ska kunna skapa en tryggare och 

lugnare läromiljö. 

 

Har tempot i samhället bidragit till att vi tappat bort oss själva och därmed gjort så att stressen 

ökar? Hur upplever egentligen ungdomar sin hälsa idag? 

 

1.1 Bakgrund 

Inför skolstarten, hösten 2010, lyfte media vid ett flertal tillfällen artiklar och rubriker om den 

ökande ohälsan bland Sveriges ungdomar. Larmrapporter om stress och elever som inte vill 

                                                 

2
 Nationalencyklopedin < http://www.ne.se/lang/stressor>, (Acc. 2010-10-25) 
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gå till skolan basuneras ut på löpsedlar och i tidningar. Detta är något som även Beckman och 

Hagquist bekräftar med forskningsrapporten Hur mår våra barn och ungdomar i Sverige, där 

de bland annat lyfter fram mediabilden av den ökande stressen i samhället.  

Totalt har de funnit 790 artiklar i ämnet, varav den första redan är från 1992. De flesta, hela 

94,8 % av artiklarna de har hittat talar om en försämring av psykisk hälsa hos unga.
3
 

 

Stressen som ohälsofaktor ökar idag i skolan och det har gjort så, stadigt sedan 1980-talet. 

Ökningen är oberoende av kön, socioekonomisk situation eller geografi, den är alltså allmänt 

förkommande i hela Sverige.
4
 Möjliga förklarande orsaker skulle kunna vara en stadigt 

ökande individualisering, samhällsförändringar och klassrumsklimatet, alltså förhållandet 

mellan krav, upplevd kontroll och socialt stöd. Eller som Anton Lager uttrycker det i sin 

artikel Psykisk ohälsa bland ungdomar; ”Alla femtonåringar går i skolan, men de oroar sig 

för skolprestationerna, möjligheten att få jobb i framtiden samt för relationerna till sina 

jämnåriga. Så ser det ut både i Sverige och internationellt.”
5
 

 

1.1.1 Stress 

En formulering och definition av stress som är vanligt förekommande hos flera olika aktörer, 

är Lazarus och Folkmans psykologiska definition av stress.  

 

”Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en 

människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av 

situationen.”
6
 

 

När obalansen mellan krav och upplevd förmåga uppstår så kan tydliga tecken framträda som 

t.ex. sömnsvårigheter och andra fysiska åkommor
7
  vilket så småningom kan leda till ohälsa.

8
 

Stress har olika form att uttrycka sig på och detta kan påverka och tolkas annorlunda av olika 

människor. Det kan bero på tidigare erfarenheter i livet och egna upplevelser.
9
 Lennart Levi, 

                                                 

3
 Linda Beckman & Curt Hagqvist, Hur mår våra barn och ungdomar i Sverige - Analys av den officiella bilden, 

mediebilden och bilden från forskningen, (Forskningsrapport, Karlstad University Studies, 2010:5) s. 23-25. 
4
 Anton Lager, ”Psykisk ohälsa bland ungdomar”, Framtider (3/2009), s. 14-15. 

5
 Ibid., s. 16. 

6
 Barnombudsmannen, Barn och unga berättar om stress - Resultat från Barnombudsmannens undersökning 

bland kontaktklasserna, våren 2003 (Barnombudsmannen: 2004).  
7
 Vårdguiden, Sjukdomar och besvär < http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-

besvar/Stress/> (Acc. 2010-09-06) 
8
 Arbetsmiljöverket, Stress < http://www.av.se/teman/stress/begrepp/> (Acc. 2010-09-06) 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/
http://www.av.se/teman/stress/begrepp/
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en svensk stressforskare menar att stressreaktion är för människan lämplig för sitt ändamål – 

flykt och kamp.
10

 En stressreaktion är en normal reaktion och betraktas inte som farlig utan 

snarare nödvändig, för att kroppen ska kunna reagera vid hot och utmaningar.
11

 Oftast handlar 

stress om att vi upplever för höga krav men stress kan även orsakas av för låga krav i 

förhållande till vår förmåga.
12

  

 

Aleksander Perski menar att stressen kan delas in i tre olika faser. Först sker en alarmfas där 

alla aktiviteter avstannar – vad pågår, beslut sker gällande om reaktionsmönster.  

Därefter sker en motståndsfas – ansträngningar gällande undanröjning av faran. I denna fas 

utvecklar människan antingen ett supermotstånd eller ”spela död-programmet”. Om varken 

det ena eller det andra inträffar, kan stressreaktionen bli mycket långvarig – kronisk stress, 

eller i dagligt tal utmattningsfasen.
13

 

 

Ett sett att hantera en stressreaktion och möjliga stressorer är att vara fysiskt aktiv 

regelbundet. Bevisligen har regelbunden fysisk aktivitet positiva effekter på stress som kan  

klassas som ett sjukdomsstillstånd med följdsjukdomar.
14 

 

1.1.2 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är alla typer av rörelse, inte bara motion och träning, som ökar 

energiomsättningen – alltså rörelser med en måttlig intensitet som till exempel en rask 

promenad.
15

 Aktiviteterna bör vara dagligen och minst 30 minuter men mer aktivitet kan 

behövas för att kontrollera vikten.
16

 

                                                                                                                                                         

9
 Rolf Ekman & Bengt Arnetz, Stress – Molekylerna, Individen, Organisationen, Samhället,  

(Stockholm: Liber, 2002), s. 93-94.   
10

 Lennart Levi, Stress och hälsa 2000, (Stockholm: Skandia, 2000) s.8-9. 
11

 Fyss, Stress < http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/44_Stress.pdf> (Acc. 2010-09-06) 
12

 Maria Danielsson et al. Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009, Kap. 6 Psykosociala påfrestningar och 

stressrelaterade besvär < http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-

71_200912671.pdf> s.15-16  (Acc. 2010-09-06) 
13

 Aleksander Perski, Ur balans (Uddevalla: Tryck Mediaprint, 2002) 
14 FYSS, Stress <http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/44_Stress.pdf> (Acc.2010-09-06) 
15

 FAR, fysisk aktivitet på recept 2 – vad säger vetenskapen  < http://partsradet.prod3.imcms.net/2601>  

(Acc. 2010-09-08) 
16

 WHO < http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ >(Acc. 2010-09-08) 
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Figur 1. Ungas motionsvanor 

 

 

Hälsa är nära förknippat med fysisk aktivitet som blir ett medel för att nå ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykisk och socialt välmående och inte bara frånvaro av sjukdom eller 

ålderssvaghet.
 17

 

 

Enligt Folkhälsorapport 2009 så motionerar 

två av tre regelbundet i åldern 16–24 år. Att 

motionera är numera lika vanligt bland 

kvinnor som bland män. Historiskt sett så 

har män, på 1980-talet varit mer fysiskt 

aktiva än kvinnor.  Det har fram till 2009 

skett en minskning av antalet kvinnor som 

inte motionerar alls. Denna minskning 

återfinns inte hos män, där fler män än 

kvinnor idag inte motionerar, 11 % jämfört 

med 5 %. 

 

Fysisk aktivitet i organiserad form lockar 

främst pojkar på landsbygden och runt 80 % av dem som inte tränar i någon idrottsförening  

tränar på egen hand.  

 

Andelen som tränar organiserat minskar med ökande ålder medan andelen som tränar på egen 

hand ökar. Under 2000-talet har en svag ökning skett av det organiserade idrottsutövande.
18

  

Fysisk aktivitet har en inverkan på flera olika sjukdomar och hälsotillstånd som till exempel 

diabetes, sänkning av högt blodtryck, benskörhet, depression och viktnedgång med en positiv 

sjukdomsförebyggande effekt vid övervikt.  Av störst praktisk betydelse är sannolikt den 

gynnsamma effekten när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. I ”Den nya folkhälsopolitiken” skrivs 

det om daglig måttlig fysisk aktivitet i minst 30 minuter för att de flesta svenskar ska få en 

förebyggande effekt på hälsan.  

 

                                                 

17
 WHO, < http://www.who.int/hac/about/definitions/en/ > (Acc. 2010-09-02) 

18
 Anton Lager, Marie Berlin, Maria Danielsson, Inger Heimerson, Folkhälsorapport 2009, Kap. 3 Ungdomars 

hälsa. < http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf>   s. 

92-93. (Acc. 2010-09-06) 
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Det finns stora sociala skillnader för möjligheter till fysisk aktivitet och det faktiska utövandet 

av fysisk aktivitet. Lågutbildade motionerar mindre än högutbildade. Utbudet av organiserade 

idrottsaktiviteter är mindre för flickor än för pojkar och möjligheterna till friluftsliv och 

vardagsmotion är betydligt lägre för invandrare, människor utanför arbetslivet och för 

funktionshindrade. Alla människors lika rätt till möjlighet att utöva fysisk aktivitet är något 

som belysts i regeringens proposition. Bättre infrastruktur i samhället med tillgång till 

grönområden och mer stöd till folkrörelser ska öka intresset för friluftsliv och fler ska 

uppmuntras till att använda cykel till och från arbetet.
19

 Idrott och hälsa som skolämne anses 

mycket viktigt och prioriterat. Ämnet bör få utrymme i att utvecklas så att alla kan bli 

delaktiga.  

 

1.1.3 Lpf 94/Kursplaner Idrott & Hälsa 

I Lpf 94 skrivs det om skolans uppdrag, att individualisera undervisningen utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov. Det ska vara en likvärdig utbildning där hänsyns även ska tas till 

elevernas kunskapsnivå. 
20

 Bland annat går det att läsa att ”Varje elev ska få stimulans att 

växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska 

möta respekt för sin person och sitt arbete.”
21

 

 

När det gäller lärarnas uppdrag så ska de hela tiden ge eleverna information om deras 

utvecklingsbehov och utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.
22

 

 

I betygskriterierna, i kursen Idrott och hälsa A, för gymnasieskolan går det bland annat att 

läsa om mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs. Där står följande; 

”kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering”
 23

  

Eleven ska bland annat kunna ge konkreta exempel på spänningsreglering och för högre betyg 

                                                 

19
 Gunnar Ågren, Den nya folkhälsopolitiken – nationella mål för folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut 2003:57, 

2:a reviderade upplagan), s. 14. 
20

 Utbildningsdepartementet, Läroplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 

vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, Lpf 94 

(Stockholm: Fritzes, 1994), s. 4-6. 
21

 Ibid., s. 6. 
22

 Ibid., s. 11-13. 
23

 Skolverket, betygskriterier 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=4&skolform=21&id=I&extraId=> 

(Acc. 2010-10-25) 
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praktiskt kunna tillämpa dessa. I fördjupningskursen, Idrott och hälsa B, så ska dessutom 

eleverna efter avslutad kurs känna till hur de hanterar och bearbetar skadlig stress.
24

 Något 

som blir viktigt för att eleverna ska kunna hantera sin vardag, både i sin arbetsmiljö i skola 

och på sin fritid. 

 

1.1.4 Arbetsmiljölagen/ Skollagsstiftningen  

År 1990 utvidgades arbetsmiljölagen till att gälla för alla elever från första skolåret.
25

 

Verksamheten i skolan styrs av arbetsmiljölagstiftningen och skollagstiftningen. 

Skollagstiftningen omfattar alla kommunala skolor. Friskolor ska ha en motsvarande 

verksamhet. Skolans uppdrag är att med hjälp av lagarna bidra till att skapa en trygg och god 

studie- och arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala. En förutsättning för att 

eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla är en trygg och 

stimulerande arbetsmiljö.
26

 

 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara sådan att eleverna inte riskerar att bli sjuka eller 

skada sig i arbetet. För att nå dit behöver skolorna ha ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Kommunen eller skolstyrelsen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i 

skolorna. Oftast delegeras arbetsmiljöarbetet till skolledningen som ska bedriva 

arbetsmiljöarbetet i samverkan med personalen och eleverna.
27

 

 

1.2 Forskningsläge 

Det finns ett flertal forskningsrapporter och avhandlingar som behandlar ämnet. Nedan följer 

ett urval av nationella och internationella studier som samtliga belyser problematiken kring 

ohälsa ur olika synvinklar. Där belyses olika bestämningsfaktorer som påverkar hälsan, som 

till exempel sambandet mellan miljö och hälsa samt fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Gemensamt för samtliga rapporter är att flickor – oavsett bestämningsfaktor som påverkar 

                                                 

24
 Skolverket, betygskriterier 

25
 Arbetsmiljöverket, Ändringar i arbetsmiljölagen sedan 1978   

< http://www.av.se/lagochratt/aml/andringarsedan1978.aspx> (Acc. 2010-09-06) 
26

 Arbetsmiljöverket, Elevers skolmiljö 

 <http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/STAT2006_03.pdf> 

(Acc. 2010-09-06) s. 12. 
27

Arbetsmiljöverket, Elevers skolmiljö, (Acc. 2010-09-06) s. 12 
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hälsan – är den grupp som upplever mest ohälsa och stress. I samtliga fall har forskarna 

använt sig av självskattningsformulär och enkäter för att fastställa ett resultat. 

 

1.2.1 Miljön och ohälsa 

Att klassrumsklimatet är en bidragande faktor till ohälsa är något som Eriksson och Sällström 

har valt att lyfta i studien School demands and subjective health complaints among Swedish 

schoolchildren: A multilevel study. En studie med 8341 svenska elever, upp till 15-års ålder. 

Den visar att i klasser med höga krav var oddsen att ha subjektiva besvär med hälsan 50 % 

högre än i klasser med lägre krav. I dessa resultat har hänsyn tagits till variabler så som 

familj, kön och skolklass.
28

 Resultaten pekar på att läraren spelar en avgörande roll för att 

skapa ett skolklimat som kan vara till en stor resurs men som också kan vara riskfaktor för 

elevernas hälsoutveckling.
29

  

 

Andra rapporter som lyfter att ökad ohälsa är knutet till skolsituationen är Comparison 

between Japanese and Swedish schoolchildren in regards to physical symptoms and 

psychiatric complaints. En internationell studie av Tanaka, Möllborg, Terashima och Borres, 

som syftade till att jämföra stressen hos elever, upp till 15 år. I studien deltog 742 elever i 

Japan och 1120 svenska elever, med en jämn fördelning mellan könen.  

Resultatet visar att den totala hälsoproblematiken är högre i Japan än i Sverige. En bidragande 

orsak till detta är skillnad i krav i skolan, stöd hemifrån samt tillfredsställelse med livet. 

Forskarna menar att symptom på ohälsa är prevalent i Sverige och där det i jämförelse med 

Japan förkommer en skillnad i utbildningssystemet och skolklimatet, vilket ger en antydan om 

att skolmiljön har en effekt på elevernas välmående.
30

  Kraven i skolmiljön, framför allt i de 

högre årskurserna på gymnasiet med till exempel pressen att prestera bra på sluttentor kan 

vara en stor bidragande orsak menar även Bhasin, Sharmal och Saini. I deras indiska studie 

Depression, Anxiety and Stress among Adolescent Students Belonging to Affluent Families: A 

School-based Study från 2007 har de avskärmat sin population till endast ungdomar i 

välbärgade familjer. Majoriteten av de som deltog i enkätstudien hade höga värden av stress, 

ångest och depression och förutom skolkrav konstaterar även de indiska forskarna att andra 

                                                 

28
 Ulrika Eriksson och Eva Sellström, “School demands and subjective health complaints among Swedish 

schoolchildren: A multilevel study”, Scandinavian Journal of Public Health (2010; 38: 344-350), s. 346-349. 
29

 Ibid., s. 344. 
30

 Tanaka Hidetaka et al., “Comparison between Japanese and Swedish schoolchildren in regards to physical 

symptoms and psychiatric complaints”, Acta Paediatrica, (2005; 94: 1661-1666) s. 1661-1665. 
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bidragande orsaker även är krav hemifrån samt brist på stöd.
31

 Förutom skolarbetet och 

prestationen i skolan finns andra bidragande orsaker till hög stress så som kompistryck, 

kärleksliv samt konflikten mellan skola och fritid. Detta har Moknes, Byrne, Mazanov och 

Espne kommit fram till i valideringen av den norska versionen av den australiensiska 

Adolescent Stress Questionnaire (ASQ-N). Resultatet i Adolescent stress: Evaluation of the 

factor structure of the Adolescent Stress Questionnaire (ASQ-N) korrelerade bra med svaren i 

den australiensiska versionen, något som ökade validiteten för undersökningen.  Dessutom 

fanns en signifikans mellan ålder och ASQ-N skalan, som visade på en ökad stress genom 

ökat vuxenansvar, kärleksliv, ekonomi och skolarbetet.
32

  

 

1.2.2 Fysisk aktivitet och ohälsa 

I Brun Sundblads avhandling, Perceived health in Swedish school students, vilket är en del av 

det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SIH, Skola Idrott och Hälsa, konstateras samband 

mellan stress och upplevd hälsa. Avhandlingen bygger på fyra olika forskningsrapporter om 

barns självrapporterade hälsa, värk och skador med fokus på ålder och könsskillnader. 

Resultatet visar att förekomsten av värk och upplevd ohälsa är relaterad till kön och ålder men 

även till upplevd stress och frånvaro av fysisk aktivitet. Studeras avhandlingen mer ingående 

blir studie II och studie III mer intressanta. Studie II, hade fokus på upplevd hälsa och värk, 

där eleverna skulle skatta, utifrån Likert-skalan, hur ofta de hade eller hade haft bland annat 

ont i huvudet och magont samt om de kände sig ledsna, ensamma eller trötta och hade haft 

svårt att sova. Under projektets gång, upplevde mer än hälften symptom på ohälsa, där 

resultatet var dubbelt så stort för flickorna och dessutom ökande med stigande ålder. 

Delstudie III, var en uppföljningsstudie till studie II och hade fokus på att studera 

förändringar över tid hos de redan testade eleverna. Där ville Brun Sundblad även studera om 

ålder, kön, upplevd stress och fysisk aktivitetsgrad hade ett samband med upplevd hälsa. 

Resultatet visar att det fortfarande var en ökning av upplevd värk och ohälsa bland flickorna 

där det i gruppen även var signifikant att känna stress dagligen till varje vecka, kopplat till 

värk och skattad ohälsa.
33

 

                                                 

31
 Sanjiv K Bhasin,. et al, “Depression, Anxiety and Stress among Adolescent Students Belonging to Affluent 

Families: A School-based Study”, Indian J Pediatr (2010; 77 (2) : 161-165), s.162-164. 
32

 Unni Karin Moksnes, “Adolescent stress: Evaluation of the factor structure of the Adolescent Stress 

Questionnaire (ASQ-N)” Scandinavian Journal of psychology (51/2010) s. 208. 
33

 Gunilla Brun Sundblad, Perceivde health in Swedish school students – a longitudinal prevalence study, 

Karolinska Institutet, (Stockholm, 2006), s. 6 ff 
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Att hälsa och fysisk aktivitet är nära förknippat är något som även framkommer i den 

amerikanska undersökningen Relationship between frequency and intensity of physical 

activity and health behaviors of adolescents från 2010. Forskarna Delisle och medförfattare 

indikerar att de som deltar i medel till hög fysisk aktivitet i högre utsträckning använder sig av 

stresshanteringsmetoder och att de har bättre sömn.
34

 För att säkerställa resultatet behövs 

mera forskning, något som även de norska forskarna Sagatun et al ser ett behov av.
 
Deras 

studie The association between weekly hours of physical activity and mental health: A three-

year follow-up study of 15-16-year-old students in the city of Oslo, Norway visar på ett svagt 

samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos främst pojkarna i studien.
35

 De som var 

fysiskt aktiva 5-7 timmar per vecka hade lägst risk att rapportera oro och social försvagning, 

samt hade lägst rapporterade totala problem vid en uppföljningsstudie. Efter att ha justerat för 

möjliga confounders (andra faktorer som kan påverka resultatet) var resultatet inte längre 

statistiskt signifikant.
36

 

1.2.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Ohälsa och stress är en ökande problematik i Sverige. Faktorer som påverkar den upplevda 

hälsostatusen är bland annat miljön och fysisk aktivitet . Flickor är den grupp som är mest 

utsatta och som enligt studierna har sämst resurser att hantera stress, ångest och depression. 

 

Skolmiljön med höga krav, prestationspress, krav hemifrån och brist på stöd är de vanligaste 

miljöfaktorerna för att skapa ohälsa och stress. Annat i miljön som bidar till den ökande 

ohälsan är till exempel konflikten mellan skola och fritid och kompistryck. Dessa stressorer 

ökar även med stigande ålder. 

 

Det finns även en indikation att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan och stress. De 

som är fysiskt aktiva skattar den psykiska hälsan högre, kan hantera sin stress i större 

utsträckning och sover bättre än de som är fysiskt inaktiva men inom detta område så behövs 

det mycket mer forskning för att säkerställa sambandet mellan fysisk aktivitet och stress. 

                                                 

34
 Tony. T Delisle et al, “Self-rated pain and perceived health in relation to stress and physical activity among 

school-students”, Journal of school health (March 2010, Vol. 80, No. 3) s. 134-136. 
35

 Aase Sagatun et al. “The association between weekly hours of physical activity and mental health: A three-

year follow-up study of 15-16-year-old students in the city of Oslo, Norway” BMC Public Health (2007, 7:155) 

s. 1-3. 
36

 Ibid., s. 5. 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 KASAM 

KASAM - en känsla av sammanhang, är en salutogen arbetsmodell skapad av Aaron 

Antonovsky. Känsla av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av 

kontinuumet ohälsa – hälsa, faktorer som befrämjar förflyttningen mot den friska polen. Det 

handlar om varför vissa människor tycks klara svåra livssituationer bättre än andra, något som 

också påverkar deras hälsa. Antonovsky menar att vi upplever vår tillvaro i tre komponenter: 

meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet.  

 

Begriplighet utgör kärnan i den ursprungliga definitionen. Det syftar till att förstå skeenden. 

Vi förstår och är förtrogna med tillvaron samt känner tillit. Det som inträffar är ofta ordnat, 

strukturerat och tydligt.  

 

Hanterbarhet handlar om hur vi upplever att det finns resurser till ens förfogande. Med hjälp 

av dessa resurser kan vi möta de krav som ställs. Hanterbarheten är ett verktyg för att möta 

kraven – ”Kan lösa problemet”. 

 

Meningsfullhet är motivationskomponenten. Komponenten syftar till att livet har en 

känslomässig innebörd och genom detta ökar motivationen. Meningsfullhet är den viktigaste 

komponenten av de tre och en förutsättning för en äkta, bestående begriplighet och en god 

hanterbarhet.
37

 

 

Genom att skapa känsla av sammanhang, det vill säga en hög grad av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron så kan det därmed skapa goda skolmiljöer för 

ungdomar. Dessa ger en tydlig struktur och blir miljöer som främjar goda nätverk och 

kontakter utanför familjen. De blir ett sätt att stödja ungdomars sociala och emotionella 

förmåga, då är sannolikheten stor att en positiv utveckling kan stimuleras.
38

 

 

                                                 

37
 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium (Stockholm: Natur och Kultur, 2005) s. 25-28. 

38
 Ulf Hagström, Eva Redemo, Lena Bergman, Låter sig skyddsänglar organiseras? (Stockholm: 

Folkhälsoinstitutet – Förlagshuset Gothia AB, 2000) s. 49-50. 
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Figur 2 Krav- kontroll- och stödmodell, framtagen av 
Karasek och utvecklad av Theorell. 
(©JoFre) 

 

1.3.2 Krav- kontroll- och stödmodellen 

Krav- kontroll- och stödmodellen är framtagen av 

Karasek och utvecklad av Thöres Theorell. Modellen 

beskriver hur krav i arbetet, inflytande över den egna 

situationen och socialt stöd samverkar.
39

 Förlorar 

människan kontrollen, jobbar kroppen för att 

återställa den. Detta genererar i en hög energiåtgång 

för att förse kroppen med energi i, då kroppen 

uppfattar detta som en hotfull situation.
40

  

 

Förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll blir betydande för om situationen 

leder till negativ eller positiv stress. Många yttre krav tillsammans med lite egenkontroll 

skapar ett tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk 

ohälsa. Kravnivån ger energipåslag som inte kan användas optimalt på grund av den bristande 

egenkontrollen. Höga krav och hög kontroll leder tvärtom till positiv aktivitet och ju högre 

upplev kontroll desto högre krav kan människan klara av. Krav är av både fysisk och psykisk 

karaktär, till exempel arbetsbelastning eller känslomässig.  Kontroll innebär att det går själv 

att påverka sitt eget beslutsutrymme med hur arbetsmomentet läggs upp och raster tillförs 

samt personlig utveckling, arbetstakt och inflytande.  

 

Den tredje faktorn, stöd, främst socialt stöd, har lagts till modellen av forskaren Jeff Johnsson. 

Socialt stöd hjälper till med hur en person reagerar och hanterar stressande situationer och det 

kan fungera som en buffert mot stress. Socialt stöd innefattar både instrumentellt och 

emotionellt stöd. Det betyder att det finns tillgång till materiella medel och känslomässigt stöd 

från alla personer i sin omgivning, så som klasskamrater, lärare, familj och vänner.
41

    

 

Modellen lämpar sig väl för att använda till att fördjupa förståelsen av elevernas upplevda 

arbetssituation. 

 

                                                 

39
 Ekman, Arnetz, s. 73. 

40
 Ibid., s. 288. 

41
 R Karasek, T Theorell,  Healthy work: stress, productivity and the reconstruction of working 

life  (New York: Basic Books, 1990) 



15 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad som påverkar gymnasieelevers upplevda 

hälsa i årskurs 3, i en storstad och en mindre tätort. 

 

Frågeställningar; 

 Vad i skolmiljön upplever eleverna är en stressor som påverkar deras hälsa?  

 Vilken roll spelar läraren respektive skolan för elevernas upplevda hälsa?  

 Hur ser sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut? 

 

2. Metod 

2.1  Val av metod 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ metod, i form av 

en enkät. Enkät anses som en lämplig metod för att täcka ett stort urval. Detta för att få en 

övergripande och representativ urvalsgrupp, gällande elevers upplevda hälsa. Respondenterna 

kan dessutom disponera egen tid, vilket ökar validiteten i svaren, så att enkäten mäter det den 

avser att mäta. Samtidigt kan validiteten minska då det finns en tolkningsbarhet av frågorna 

hos respondenterna.
42

 Genom att välja enkät blir det även en standardiserad undersökning, där 

alla respondenter svara på samma frågor och en så kallad ”intervjueffekt”, där den utfrågade 

kan färgas av den som genomför undersökningen, undviks. Dessutom gör enkäten det lättare 

att svara på känsliga frågor som till exempel i förekommande arbete där frågor om den egna 

hälsan ingår.
43

 

 

2.1.1 Urval 

För att definiera målpopulationen har en undertäckning gjorts, det vill säga ramen inkluderar 

inte samtliga i målpopulationen.
44

 Studiens urval har gjorts genom ett flerstegsurval.
45

 

Målpopulationen för studien har i ett första steg valts genom ett bekvämlighetsurval (skolorna 

                                                 

42
 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 86. 

43
 Ibid., s. 11-12. 

44
 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder  

(Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2008) s. 93. 
45

 Ibid., s. 97. 
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är kända sedan tidigare) av skolorna. Skola A är en skola i en storstad och skola B är en skola 

i en mindre tätort. I ett andra steg har därefter ett systematiskt randomiserat urval skett på 

skola A, för att få flera program representerade. Det systematiska urvalet gjordes för att få 

ungefär lika stort urval på båda skolorna och samtidigt slumpa fram ett representativt 

stickprov. Detta minskar risken för ”bias”, systematiska fel.
46

 

 

Totalt har 126 elever deltagit i studien varav 76 tjejer och 50 killar. Representerade program 

var Samhällsprogrammet (SP), Naturvetenskapliga programmet (NV), Teknikprogrammet 

(TE) Elprogrammet (EC) och Barn och fritidsprogrammet (BF).   

 

På skola A som har ca 2000 elever, deltog fyra klasser, totalt 72 elever med en fördelning 

mellan könen, 32 tjejer och 40 killar. På skola B som har ca 300 elever, deltog tre klasser, 

totalt 54 elever, med en fördelning mellan könen, 44 tjejer och 10 killar. 

 

2.2 Procedur 

2.2.1 Enkätutformning 

Till en början var enkäten konstruerad med upp mot 50 frågor, detta för att få en bredd. 

Enkäten har sedan omarbetats till 14 frågor, två av dessa var öppna. Minskningen av frågor 

gjordes för att öka svarsfrekvensen samt för att precisera enkätfrågorna gällande syfte och 

frågeställningar. Frågorna är en blandning av egenkonstruerade samt frågor från Gymnastik- 

och Idrottshögskolans hälsoenkät, SIH-studien samt Skolverket – Attityder i skolan(2009). 

Dessa frågor är prövade sedan tidigare i andra forskningsprojekt vilket stärker enkätens 

utformning och reliabilitet.  

 

”Frågeformulärets utformning har stor betydelse för hur respondenterna uppfattar det och 

därmed för deras svarsbeteende.”
47

 För att enkäten ska upplevas tilltalande och seriös är 

layouten lättöverskådlig och lättutformad. Frågorna har en logisk ordningsföljd, en så kallad 

tratteknik
 48

 där enkäten inleds med bakgrundsfrågor och allmänna frågor inom ämnet stress, 

för att sedan bli mer specifika.  

                                                 

46
 Ejlertsson, s. 19-20. 

47
 Hassmén, s. 243. 

48
 Ibid., s. 244. 



17 

 

Det finns en symmetri i varje fråga med lika många positiva och negativa påståenden, alltså 

finns det ingen mittpunkt. Svarsalternativen valdes till ”Alltid - varje dag”, ”Ofta – 3-6 

dagar”, ”Ganska ofta – 1-2 dagar”, Ganska sällan – någon gång i veckan”, ”Sällan – enstaka 

tillfällen” samt ”Aldrig”. Detta gör att respondenten måste ta ställning till frågorna.
49

 Som ett 

alternativ har ”vet ej” använts, detta för att skilja mellan de som inte vill eller kan svara på 

frågan.   

 

För att stärka svarsalternativen gällande frågor kring stress, definierades stress för 

respondenterna. Detta för att få en likvärdig tolkning av begreppet. 

 

2.2.2 Enkätprocedur 

Då enkätens första utkast hade gjorts, prövades den genom en pilotstudie. Detta för att 

fastställa att pilotdeltagarna tolkade frågorna och svarade på samma sätt som skribenterna 

eller om de lägger en annan innebörd i dem.
50

 Pilotdeltagarna var representativa för studiens 

målpopulation. Efter pilotstudiens utförande omformades enkäten till sin nuvarande form. 

Först därefter togs den första kontakten med skolorna. Detta gjordes via telefon med rektor 

eller biträdande rektor. Information angående undersökning gavs och de informerades om att 

deltagandet var konfidentiellt. Rektorerna beviljade enkätundersökningen. Efter samtalet 

skickades ett mail till rektorerna för bekräftelse gällande det överrenskommande och 

avstämning angående datum för enkätundersökning.  En vecka senare, då datum var bestämt, 

skickades ett missivbrev ut till skolans rektorer. Rektorerna fick sedan angivelser angående 

missivbrevets funktion och de tog även på sig att meddela handledare för respektive utvald 

klass och se till att eleverna och målsmän fick informationen. Skribenterna närvarade vid 

genomförandet av datainsamlingen. Datainsamlingen skedde vid samma tidpunkt på båda 

skolorna, detta för att möjliggöra kontroll över svarsfrekvensen och minimera bortfallet.
51

 

 

2.2.3 Bortfallsanalys 

Studien har inget externt bortfall. Detta beror på att enkäten är genomförd och insamlad med 

skribenterna närvarande. En enkät har avlägsnats då respondenten ej har fullföljt enkäten. I 

                                                 

49
 Hassmén, s. 241-243. 

50
 Ejlertsson, s. 31-35. 

51
 Ibid., s. 9-10. 
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övrigt fanns det ett fåtal interna bortfall i enstaka frågor. Ett stort internt bortfall fanns på 

fråga 12.9, vilket gjorde att frågan inte kunde behandlas. Detta då frågan var otydligt 

formulerad och svaren ej var fullständiga, något som pilotstudien inte visade. 

 

2.2.4 Databearbetning  

All data från enkätundersökningen fördes in i programmet Statistical Package for the Social 

Sciences
52

 - SPSS- version 17,0. Svaren kodades på så sätt att ”Alltid fick siffran 1”, ”Ofta-

2”, ”Ganska ofta-3”, ”Ganska sällan-4”, ”Sällan-5”, ”Aldrig-6” då ”Vet ej” fanns med fick det 

kodningen ”99 – missing”. Skolorna kodades ”Storstad-1” och ”Mindre tätort-2” och kön 

kodades ”Kille-1” och ”Tjej-2”. 

 

Trots att variablerna som analyserats är på ordinalskala så har parametriska tester så som 

Pearson och T-test har använts. Valet av parametriska tester beror på att medelvärdet används 

och de är mer kraftfulla. En nackdel kan vara att de ger antaganden om målpopulationen.
53

 

Icke-parametriska tester är mindre känslig och upptäcker ibland inte skillnader mellan 

grupper som faktiskt finns.
54

 De icke-parametriska testerna, Spearman och Mann-Whitney har 

körts och visar inte på några större skillnader i jämförelse med de parametriska testerna. 

 

Signifikanser som upptäckts i databehandlingen täcker samtliga tre signifikansnivåer. 

(signifikans = ej av slumpen utgjort, utan statistiskt bevisat) 

* - nivå 1 där p = < 0,05 

** - nivå 2 där p = < 0,01 

*** - nivå 3 där p = < 0,001 

 

Pearson har använts då analysen syftar till att finna samband mellan två frågor, framförallt då 

en frågeställning är ”Hur ser förhållandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut?” 

Finns det ett samband och detta inte är av slumpen kommen så finns en signifikans.  

T-test visar på om det finns någon skillnad mellan två grupper i en specifik fråga, detta anges 

i signifikans. 

 

                                                 

52
 SPSS, History <http://www.spss.com/corpinfo/history.htm> (Acc. 2010-10-21) 

53
 Julie Pallant, SPSS survival manual, 2nd edition (Chicago: Open University Press, 2006) s. 102-103. 

54
 Ibid., s. 286. 
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Deskriptiv dataanalys har använts då procentsatser har redovisats i studiens resultatdel. 

 

Inom ramen för denna studie tas ingen hänsyn till möjliga confounders så som etnicitet, 

socioekonomi, psykosociala förutsättningar, ålder eller kön. 

 

2.2.5 Analysverktyg 

Genom att använda KASAM – känsla av sammanhang, som modell kan resultatet analyseras 

utifrån detta perspektiv. Känslan av sammanhang kan främja god arbetsmiljö. Detta hänger 

samman med den fysiska och den psykiska arbetsmiljön och de krav som läraren och skolan 

ställer på eleverna. Verktyget är till stor hjälp då resultatet ska analyseras och möjliga 

tendenser och samband ska uttydas genom att använda begreppen meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet. 

 

Krav-kontroll-stöd-modellen blir en hjälp i analysen av resultatet då den beskriver hur krav i 

arbetet, inflytande över den egna situationen och socialt stöd samverkar.
55

 Genom att använda 

de olika begreppen avspänd, tänd, passiv och spänd hjälper de analysen. Det går bra att sätta 

in modellen i skolmiljön för att analysera elevernas upplevda arbetssituation. 

  

2.3 Validitet och Reliabilitet 

För att stärka validiteten av enkäten gjordes en pilotstudie. Genom detta så har enkäten 

innehållsvaliderats, så att innehållet är relevant och representativt för det som studien avser att 

mäta/uppskatta.
56

 För att en så kallad social önskvärdhet inte skulle påverka studien valde 

skribenterna att inte beskriva syftet av studien tydligt innan enkäten fylldes i. Av etiska skäl 

doldes inte mer än nödvändigt, mer information om detta finns under rubriken forskningsetisk 

diskussion. Negativa aspekter med användandet av enkät är att frågebatteriet blir begränsat 

och att inga följdfrågor kan ställas till respondenten, samt att personer som har läs- och 

skrivsvårigheter kan ha svårt att fullfölja enkäten. 
57
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56
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57
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Trots att ett bekvämlighetsurval har gjorts, har skribenterna ingen relation till studiens 

respondenter. Då enkätundersökningen har genomförts har detta skett samma dag, fredag, på 

båda skolorna. Dagsform kan i denna studie vara en faktor som kan påverka resultatet av 

enkätstudien. Exakt samma information gavs till respondenterna på båda skolorna. Detta för 

att stärka reliabiliteten.  

2.4 Forskningsetisk diskussion 

Genom att urvalspopulationen är randomiserad så undviks selektering, systematiska fel och 

opassande styrning av resultatet.
58

 För att skydda deltagarna så har de fyra kraven, uppställda 

av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR), följts. Detta genom att ett 

missivbrev (informationsbrev) skickades ut till målsmän och elever gällande studiens syfte 

och etiska regler. Då en del av eleverna som medverkade studien inte hade fyllt 18 år 

behövdes ett godkännande om elevernas deltagande.   

 

Av missivbrevet täcktes samtliga fyra krav på information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjande.
59

 Om eleverna inte skulle delta i studie, skulle målsmän kontakta skribenterna via 

mail.  

 

Inför enkätundersökningens genomförande informerades eleverna återigen om att deltagandet 

i underökningen var konfidentiellt och att de när som helst fick avbryta enkätundersökningen. 

För att ytterligare öka anonymiteten i enkäten utformades denna med ett försättsblad och 

eleverna fick själva lägga ner sin enkät i ett kuvert. 

 

3. Resultat 

Studiens resultat grundas på öppna och slutna frågor från enkäten. Nedan presenteras 

resultatet utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras resultatet kring vad i skolmiljön 

som eleverna upplever påverkar deras hälsa.  Detta presenteras utifrån två teman, den fysiska 

miljön och den psykiska miljön. Sedan presenteras resultat som berör lärares roll när det 

gäller elevernas hälsa, utifrån teman som arbetsbelastning, struktur och planering osv. 

Resultatdelen avslutas med att beskriva hur sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd 

hälsa ser ut.  

                                                 

58
 Eijlertsson., s. 384. 

59
 Hassmén, s. 389-390. 
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N=125 

 

3.1  Vad i skolmiljön upplever eleverna är en stressor som påverkar 

deras hälsa? 

Resultatet nedan presenteras utifrån två miljöer, den fysiska miljön och den psykiska miljön. 

Procentuellt sett upplever eleverna hög psykisk hälsa på de båda skolorna. Eleverna i 

storstadsskolan skattar sin hälsa till ”mycket tillfredsställande”, 25 % motsvarande 17 % för 

skolan i mindre tätort. Cirka 70 % av eleverna upplever att det är meningsfullt att vara i 

skolan, lika fördelat på skolorna. En tredjedel av eleverna upplever att de inte har 

egenkontroll över sin arbetssituation. Att känna lycka och glädje samt egenkontroll i skolan, 

ger ett signifikant resultat på p=<0,001 nivå, vilket tyder på att det finns ett samband mellan 

dessa komponenter. 

 
, 

3.1.1 Fysiska miljön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figur 3 visar svarar 82 % av eleverna på storstadsskolan att det är bra ljus(Alltid-Ganska 

ofta) och 18 % anger att de inte upplever bra ljus i skolan(Ganska sällan – Aldrig).  

Detta i jämförelse med eleverna i mindre tätort där 97 % svarar bra ljus och 3 % svarar dåligt 

ljus.  
Figur 3  visar hur ofta eleverna upplever bra ljus i skolan 

Figur 3 visar hur ofta eleverna upplever bra ljus i skolan 
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Figur 4 visar att eleverna på storstadsskolan har en procentuellt jämn fördelning gällande om 

luften är bra(Alltid-Ganska ofta) respektive upplevs dålig(Ganska sällan-Aldrig). Detta i 

jämförelse med skolan i mindre tätort där en majoritet upplever att luften är  bra.  

 

För den fysiska miljön finns ett signifikant samband mellan upplevd psykisk hälsa samt ljus 

och luft i arbetsmiljön (p=<0,001 nivå). Samma korrelation finns för storstadsskolan, där 

dessutom renligheten på skolan är en viktig faktor med signifikans (p=<0,01 nivå). 

Sambanden är inte lika tydliga i skolan i den mindre tätorten där det endast finns ett 

signifikant resultat (p=<0,05 nivå) för luften i arbetsmiljön. 

 

T-testet(som visar skillnader mellan två undersökta grupper) beskriver att variablerna ljud, 

luft och renlighet i den fysiska skolmiljön påverkar eleverna negativt. I storstadsskolan är ljud 

p=<0,000, luft p=<0,05 och renlighet p=<0,000 faktorer som påverkar den upplevda hälsan 

negativt.  

 

Utifrån enkätens öppna fråga ”Om du känner dig stressad, finns det något lärare/skola kan 

göra för att  den ska minska?” skriver flera elever att den fysiska arbetsmiljön är en viktig 

faktor för studiero: ”Skapa en lugnare arbetsmiljö så att det är lättare att fokusera i skolan”
60

 

                                                 

60
 Respondent 36 

Figur 4  visar hur ofta eleverna upplever bra luft i skolan 
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N=125 

Eleverna önskar att tid ska avsättas, på lektion eller planeras in som en lektion, till 

hemuppgifter: ”Ge uppgifter i god tid, bra information i god tid, ge lektionstid till uppgifter, 

noggranna genomgångar så man vet vad man gör.”
61

 

 

3.1.2 Psykiska miljön 

Ett signifikant samband finns mellan elevernas upplevd psykisk hälsa och upplevelsen av att 

kunna vara sig själv. Eleverna i storstadsskolan upplever detta i större utsträckning då 

resultatet ger ett signifikant samband på p=<0,001 nivå. Procentuellt sett på skolorna är 

fördelningen likvärdig, 93 % storstad (Alltid-Ganska ofta) och 92 % i mindre tätort (Alltid-

Ganska ofta). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 visar om eleverna anser att de kan vara sig själva i skolmiljön. 

 

Av eleverna anser 60 % att de är stressade på grund av sina egna krav på sig själva, minst en 

gång i veckan till varje dag, (Se figur 5). Upplevelsen av krav från bland annat föräldrar ligger 

betydligt lägre, ca 30 %.  

 

Gällande olika stressorer i miljön som har ett samband med den upplevda psykiska hälsan 

finns det ett signifikant samband mellan betyg, egna krav samt krav från läxor (p=<0,001). 

                                                 

61
 Respondent 89 



24 

 

T-testet visar på att en högre andel av eleverna i mindre tätort upplever stress från egna krav, 

(minst en gång i veckan) till skillnad från andelen elever i storstad som upplever detta i lägre 

grad (en gång i månaden). Andra skillnader mellan skolorna är att läxor och tid visar samband 

med den upplevda psykiska hälsan.  

 

”Prov” som en stressor, ligger på gränsen till ett signifikant samband med upplevd hälsa. 

(p=0,051). Dessutom har 60-70  % av de studerade eleverna angett att de blir stressade av 

prov, läxor och betyg minst en gång i veckan till varje dag. Det finns även ett samband mellan 

betyg, läxor och prov, (Se tabell) 

 

T-testet visar att skolan i mindre tätort upplever läxor och betyg som en stressor minst en 

gång i veckan jämfört med storstadskolan som skattar dessa som stressorer betydligt lägre 

(lite mer än en gång i månaden). 

 

Sambandsmatris  Psykisk 
Hälsa       

      
Stressad 
av läxa 

Pearson 
Correlate 

,233** 

      

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,009                                     
125 

Stressad 
av läxa 

     
Stressad 
av prov 

Pearson 
Correlate 

0,175 ,687** 

     

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,051                     
125 

,000                    
125 

Stressad 
av prov 

    
Stressad 
av betyg 

Pearson 
Correlate 

,406** ,494** ,609** 

    

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,000                                     
122 

,000                            
122 

,000                  
122 

Stressad 
av betyg 

   
Stressad 
av tid 

Pearson 
Correlate 

,180* ,186* ,218* ,229* 

   

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,049                      
121 

,042                   
121 

0,16                        
121 

,012                      
120 

Stressad 
av tid 

   
Egna krav 

Pearson 
Correlate 

,341** ,467** ,462** ,509** ,206* 

  

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,000                               
121 

,000                        
121 

,000                   
121 

,000                           
120 

,025                        
119 

 
Egna krav 

 
Krav av 
föräldrar 

Pearson 
Correlate 

0,128 ,216* ,300**                ,352** ,281** ,358** 

 

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,159                   
123 

0,16                     
123 

,001                    
123 

,000                   
122 

,002                       
121 

,000                      
121 

Krav av 
föräldrar 

Krav av 
lärare 

Pearson 
Correlate 

,340** ,386** ,402** ,426** ,386** ,589** ,413** 

  
Sig.(2-Tailed)                           
N 

,000                  
118 

,000                   
118 

,000                    
118 

,000                      
118 

,000                      
117 

,000                           
116 

,000                      
118 
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N=125 

I storstadsskolan finns det fler samband mellan de olika miljöstressorerna och upplevd hälsa 

än vad det gör i mindre tätortsskolan. På skolan i mindre tätort visar resultatet endast ett 

signifikant samband för betyg (p=<0,05).  

 

Ingen av skolorna visade ett signifikant samband mellan krav från föräldrar och upplevd 

hälsa. För storstadskolan finns ett signifikant samband mellan hälsa och läxor, prov, betyg och 

egna krav.  

3.2 Vilken roll spelar läraren respektive skolan för elevernas 
upplevda hälsa? 

När eleverna anger om de har stöd från vuxna svarar 9 % av eleverna i storstadsskolan att de 

inte har det, mot 4 % i mindre tätort. Pearson visar att läraren har en inverkan på ungdomars 

upplevda hälsa. Det finns ett tydligt samband mellan upplevd psykisk hälsa och om eleverna 

får uppmärksamhet eller hjälp från läraren. T-testet visar att eleverna i mindre tätort känner 

mer stress och krav från lärare än eleverna i storstad. Det signifikanta samband som 

framkommer mellan meningsfullhet och uppmärksamheten och stöd från läraren, tyder på att 

dessa tre komponenter hör ihop – för att känna meningsfullhet behövs stöd från lärare och så 

vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 visar på om elever upplever att de får hjälp av sina lärare när de behöver. 
Eleverna på storstadsskolan upplever 82 % att de alltid till ganska ofta får hjälp medan  

18 % upplever att de ganska sällan till aldrig får hjälp. 
Eleverna på skolan i mindre tätort upplever 94 % att de alltid till ganska ofta får hjälp medan  

6 % upplever att de ganska sällan till aldrig får hjälp. 
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Resultatet från enkätens öppna fråga: om det finns något som läraren eller skolan kan göra för 

att minska elevens stress, går att strukturera in i fyra kategorier. De teman som har utlästs, 

delas in i arbetsbelastning, kommunikation och information, individualisering samt lärarens 

personlighet.  

 

Alla kategorierna handlar om hur den rådande infrastrukturen på skolan påverkar elevernas 

hälsa eller kan förbättras för att minska deras upplevda stress. Den öppna frågan i enkäten 

visar att det inte finns några betydande skillnader mellan skolorna, utan att svarsmönstren 

återkommer på båda skolorna.  

 

Om sin arbetsbelastning i skolan, anser eleverna att de ofta har många prov samma vecka 

eller till och med flera på samma dag. Eleverna önskar bättre spridning av olika 

examinationer och mindre hemuppgifter, då de blir stressad att plugga till många ämnen 

samtidigt. För att minska arbetsbelastningen efterlyser eleverna bättre planering från lärarna 

och att lärarna kommunicerar mer med varandra i planering av prov och uppgifter: 

”Ja lärarna borde samarbeta och organisera samt ta hänsyn. Det kan gå flera veckor utan prov, 

sen kommer en vecka där vi har tre prov i tre svåra ämnen. Lärarna brys sig inte om att vi 

skall lära oss utan att de bara skall ge oss prov.”
62

 

 

När det gäller kommunikation och information, innefattar det både att lärarna måste samarbete 

över ämnena mer samt hur information kommuniceras ut till eleverna. ”Samarbeta och prata 

mer med andra lärare om studiesituationen. Inte lägga allt på samma gång.”
63

 

Eleverna efterlyser också handledning i planering och organisation av sin egen ”almanacka”. 

”Ja de skulle kunna hjälpa mig med en studieplan och ge mig stöd och råd i mina studier.”
64

 

Eleverna berör även lärarens kommunikation, information, pedagogik och metodik i den 

faktiska lektionsundervisningen. Eleverna vill att lärarna ska förklara långsammare, ha en 

bättre dialog och planering. Då studiestöd/läxhjälp finns på båda skolorna, menar eleverna att 

skolan borde marknadsföra detta mera. Eleverna anser att denna tillgång är jätteviktig och 

borde nyttjas bättre. 
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Eleverna önskar sig mer individualisering av studierna. ” […]Jag skulle vilja att lärarna var 

mer individuella i sin undervisning över lag.”
65

 Individualiseringen gäller både skolans 

övergripande struktur som till exempel utbildningen som helhet och den faktiska 

undervisningen, även hjälp och mer personifierad eller individualiserad studiegång finns med 

i elevkommentarerna. ”Ta bättre kontakt och individuellt försöka hjälpa eleven i fråga för att 

få ett bättre resultat.”
66

 

 

En sista viktig faktor som eleverna lyfter fram är att det som påverkar deras upplevda hälsa 

och stress är lärarens personlighet. ”Jag blir lugn när läraren är lugn och förstående till om 

man inte hinner eller helt enkelt inte orkat.”
67

 Många elever upplever att de blir stressade när 

läraren är stressad och menar på att deras sätt att vara smittar, det påverkar omgivningen. I 

något fall överstämmer inte personkemin mellan lärare och elev och det kan i sin tur bidra till 

att stress skapas. 

 

Skolmiljön och förhållandet mellan lärare och elev är faktorer som påverkar elevernas 

upplevda hälsa och stress. Den övergripande infrastrukturen i skolan är något som, enligt 

eleverna på båda skolorna, behöver omorganiseras och förändras för att förbättra den fysiska 

och psykiska miljön. ”Det finns mycket skolan kan göra, men lärarna kan eller vill inte göra 

så mycket på grund av skolledningen. Skolledningen är ansvarig för hur saker och ting sköts i 

skolan samt hur alla elever mår.”
68

 

 

Nästan hälften, 46 %, av alla tillfrågade elever vet inte eller har inte svarat på frågan om det 

finns något som skolan eller lärarna kan göra för att minska deras upplevda stress. Flera 

elever anser att de kan klara sig själva och de bara behöver lära sig att planera bättre.  

”Jag gillar att ta hand om saker själv, så skulle inte ens försöka ta reda på det.”
 69

  

Några riktar kritik mot lärarna och upplever att de inte får gehör för sin arbetssituation. En del 

elever upplever att lärarna inte har förståelse för arbetssituationen.  

”Nej lärarna vet att vi ofta har för mycket plugg och alla lärare lägger prov och inlämningar 

samtidigt, men det blir ingen bättring fast vi har klagat på det nästan varje vecka i två år.”
70
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N=125 

Av den öppna frågan framkommer det att förtroendet för lärarna är lägre i storstadsskolan, där 

hela 56 % inte vet, vill eller kan vända sig till skolan och lärare i deras närhet för att få hjälp 

med att minska sin stress medan 31 % i skolan i den mindre tätorten upplever samma sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figur 7 visar hur elever upplever att elever och lärare möter varandra med respekt. 

 

När det gäller sambandet mellan den psykiska hälsa ger lärarens roll som stöd och hjälp samt 

uppmärksamhet ett signifikant resultat i Pearson. Det finns ett tydligt samband mellan respekt 

mellan lärare och elever samt hjälp från lärare, uppmärksamhet från lärare och att kunna vara 

sig själv, med en signifikans på p=<0,001 nivå. (Figur 7) 

 

På frågan om eleverna upplever att de fått någon undervisning i stresshantering svarar 54 % i 

målpopulationen nej, fördelat på 82 % i mindre tätort jämfört med 40 % i storstadsskolan. 
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N=71 N=54 

3.3 Hur ser sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut? 
 

 

 

Figur 8 och 9 visar på att storstadseleverna skattar sin fysiska aktivitet lägre än eleverna i 

mindre tätort. 13 % av elever i storstaden uppger att de aldrig är fysisk aktiva (0 dagar/ 

veckan) jämfört med 4 % i mindre tätort 

 

Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet på 30 minuter och upplevd psykisk hälsa. Det 

innebär att de som angett att de är fysisk aktiva även anser att de har hälsa. Sambandet finns 

även för skolan på mindre tätort (p=<0,05). Det finns även ett signifikant samband mellan 

fysisk aktivitet och upplevd fysisk hälsa(p=<0,001). Alltså upplever att de som är fysiskt 

aktiva även att de har fysisk hälsa. Sambandet finns för båda skolorna.  

 

Resultaten visar inget samband mellan fysisk aktivitet och stress från egna krav. Däremot i 

hela studiepopulationen finns en korrelation mellan fysisk aktivitet och att vakna utvilad, med 

en signifikans (p=<0,05). Detta visar att fysisk aktivitet är av betydelse för sömnen.  

Sambandet finns endast på storstadsskolan (p=<0,01). 

 

Eleverna som mår bra fysiskt mår även bra psykiskt. Det finns ett samband mellan om 

eleverna tar sig tid till att koppla av och om de upplever fysisk hälsa (p=<0,01). Sambandet 

upprepas för storstadsskolan. För båda skolorna tillsammans finns även ett signifikant 

samband mellan upplevd fysisk hälsa och upplevd psykisk hälsa, (p=<0,001).  

Fysisk aktiv minst 
30 minuter sammanlagd tid 

Fysisk aktiv minst 
30 minuter sammanlagd tid 

Figur 8 visar på hur ofta storstadseleverna är fysiskt aktiva Figur 9 visar på hur ofta elever i mindre tätort är fysiskt aktiva. 
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Jämförs skolorna är sambandet något högre på storstadsskolan men resultatet är fortfarande 

signifikant för båda skolorna. T-testet visar att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan de båda skolornas upplevda hälsa och fysisk aktivitet.  

 

4 Diskussion 

”Resultat! 

Herre gud, jag har fått fram massor av resultat.  

Jag vet tusentals saker som inte fungerar.” 

– Thomas Alva Edison
71

 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra vad som påverkar 

gymnasieelevers upplevda hälsa i årskurs 3, i en storstad och en mindre tätort. Totalt sett visar 

inte resultatet på så stora skillnader mellan skolorna, vilket vi trodde skulle finnas. Det som är 

positivt med studien är att flertalet av eleverna känner en meningsfullhet med att gå till 

skolan. Utifrån KASAM är meningsfullheten den enda komponenten som är positivt skattad, 

då det finns brister både i begripligheten och i hanterbarheten. Majoriteten av eleverna 

signalerar att de inte kan påverka eller hantera sin arbetssituation. Detta kan vara en 

bidragande orsak till upplevelsen av hög stress. Att resultatet visar på brister i hanterbarheten 

och begripligheten går även att knyta till Krav-kontroll-stöd-modellen då flera komponenter 

hänger samma med denna: ett exempel är att kraven från lärare är höga och samtidigt känner 

nästan en tiondel av eleverna brist på stöd från vuxna.             

 

När det gäller den psykiska hälsan upplever eleverna procentuellt sett hög psykisk hälsa på 

båda skolorna. Resultatet visar att 25 % av eleverna i storstadskolan skattar sin hälsa mycket 

tillfredställanden, mot 17 % i mindre tätort. Vår förutfattade mening var att skolorna skulle ha 

skattat sig tvärtom. Detta med tanke på övrigt resultat då eleverna i mindre tätort upplever 

mer stöd, mindre krav från föräldrar och att den fysiska arbetsmiljön är bättre. 

 

 

 

                                                 

71
 Pricken över livet <http://www.livet.se/ord/19413_Resultat_Herregud_jag_har_fatt.pdf> (Acc. 2010-11-04) 
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4.1  Vad i skolmiljön upplever eleverna är en stressor som påverkar 

deras hälsa? 

För storstadskolan är viktiga komponenter i arbetsmiljön luft, ljus och renlighet. Kan detta 

bero på att det är en större skola, med fler elever och större genomströmning under dagarna 

vilket ger ett smutsigare klimat? Det kan även vara så att det är lättare att skräpa ner och vara 

anonym i en större skola. Det som är anmärkningsvärt är att det inte finns något signifikant 

samband mellan ljudnivå och upplevd hälsa detta trots att 56 % av de tillfrågade eleverna vid 

storstadsskolan uppgav att det ”ganska sällan” till ”aldrig” var låg ljudnivå i skolan. En tanke 

är att det redan från början är lugnare och mer studiero på en mindre skola än vad det är i 

storstaden. Bättre studieklimat är något som eleverna efterfrågar. Enligt Arbetsmiljölagen ska 

skolan se till att det är en trygg och stimulerande arbetsmiljö för eleverna. Därför tycker vi att 

resultatet är förvånande. Satsar inte, framförallt storstadskolan, på arbetsmiljön? 

 

Ett positivt resultat är att eleverna upplever att de på båda skolorna ”kan vara sig själva”. 

Detta är en viktig aspekt för upplevd KASAM då det främst kan bidra till hög meningsfullhet 

och hanterbarhet som är två viktiga komponenter för att få känsla av sammanhang. En 

tolkning utifrån Krav-kontroll-stöd-modellen är att de psykosociala kraven hos eleverna 

minskar vid ”kan vara sig själv”, vilket gör att kontrollen över en situation ökar. Det leder i 

sin tur till ökad hälsa och välbefinnande och minskat stresspåslag. 

 

En betydande faktor som påverkar elevernas hälsa och stress är deras egna krav. Eleverna 

ställer så höga krav på sig själva att de mår dåligt av det. Varför ställer eleverna så höga krav 

på sig själva? Var kommer det ifrån och går det att förändra? Om eleverna får kontroll av sina 

egna krav, borde i sådana fall eleverna enligt Antonovsky ha komponenterna meningsfullhet 

och hanterbarhet och brister det då i komponenten begripligheten för att de ställer för höga 

krav?  

 

Då vi fått en signifikans på sambandet mellan psykisk hälsa och upplevd lycka och glädje, 

egenkontroll, meningsfullhet samt uppmärksamhet, är sambandet mellan stress från högt egna 

ställda krav och upplevd psykisk hälsa förvånande.  Kan det vara så att stressen från de egna 

kraven minskar på grund av att lycka, glädje, egenkontroll, meningsfullhet och 

uppmärksamhet fungerar som en ”buffert” och eleverna därmed anser att de har hälsa?   
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Utifrån Krav-kontroll-stöd-modellen kan resultatet analyseras på följande sätt: I och med att 

eleverna har höga krav på sig själva och anser att de har egenkontroll är det rimligt att de 

skulle klassas som komponenten ”Tänd” men eftersom kraven troligen blir för höga tappar de 

även kontrollen och de pendlar mellan ”Spänd” och ”Passiv”. 

 

En tanke är att höga krav från sig själv kan ha en bakomliggande orsak, exempelvis att kraven 

är höga från föräldrarna. Här är resultatet förvånande när det gäller den psykiska arbetsmiljön. 

Det finns inte ett signifikant samband mellan psykisk hälsa och krav från föräldrar trots att 

eleverna ställer höga krav på sig själva. Vi hade en förutfattad mening att det skulle se 

annorlunda ut. Vi trodde att eleverna från storstadsskolan skulle uppleva större krav hemifrån. 

Samtidigt är det förvånande att det inte för någon av skolorna finns ett samband mellan krav 

från föräldrarna och stress från betyg. Ställer föräldrar idag inte lika höga krav? Bryr de sig 

inte om hur det går för eleverna i skolan? Har de släppt kontrollen då eleverna är 18 år, eller 

är dagens ungdomar bortskämda och ”curlade”. Här kan man jämföra med diskussionen som 

pågår i media just nu.
72

 

 

4.2 Vilken roll spelar läraren respektive skolan för elevernas 

upplevda hälsa? 

Att läraren har en inverkan på ungdomars upplevda hälsa, visar vårt resultat både utifrån 

Pearson och T-testet. Resultatet överensstämmer även med andra studier. Förutom Eriksson 

och Sällströms rapport har även Bhasin, Sharmal och Saini fått samband mellan hälsa och 

krav i skolan. I jämförelse med Japan som i Tanaka, Möllborg, Terashima och Borres studie 

så är kraven lägre i svensk skolmiljö men fortfarande en bidragande orsak. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan upplevd psykisk hälsa och om eleverna får 

uppmärksamhet eller hjälp från läraren. En skillnad mellan skolorna är att eleverna i mindre 

tätort känner mer stress och krav från lärare medan eleverna i storstad upplever detta sällan. 

Vad kan detta bero på? Beror detta på att skolan är mindre och att eleverna därmed blir mer 

sedda och kan fångas upp tidigare om de inte klarar kurser. Är anonymiteten i storstad något 
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som går att ”gömma sig” bakom? Det blir en tydlig balansgång mellan krav, stress och det 

faktum att eleverna måste och vill bli sedda och få uppmärksamhet och hjälp av lärarna.  

Samtidigt går resultatet emot sig själv då över hälften av eleverna saknar förtroende för skolan 

och för lärarna och helst inte vill vända sig till dem. Vad kan då skolan göra för att 

återupprätta detta förtroende och kunna ge stöd och hjälp till eleverna? Ett förslag är att 

skolan arbetar för att hjälpa eleverna att minska stressen samt öka hälsan och därigenom öka 

meningsfullhet och hanterbarhet. Studiens resultat visar att eleverna saknar ”Stöd” som en 

komponent enligt Krav-kontroll-stöd-modellen. ”Stöd” påverkar i sin tur de övriga två 

komponenterna kontroll och krav, vilket ger en högre belastning för eleven och därmed ökad 

stress. 

 

En slutsats som kan dras för båda skolorna är att arbetsmiljön måste struktureras bättre av 

lärarna. De måste samarbeta mer och se till att minska arbetsbelastningen för eleverna, så inte 

allt kommer på samma gång. Detta gör att eleverna själva tappar sammanhanget. 

Begripligheten och hanterbarheten blir därmed lidande vilket resulterar i låg KASAM. Det är 

något som kommer att påverka elevernas upplevda stress och hälsa. Om samarbetet mellan 

lärarna och kommunikationen till eleverna skulle förbättras skulle även det kunna ge en effekt 

på känslan av sammanhang.  

 

Trots att läroplanen säger att skolan idag ska vara individuellt inriktad, upplever många elever 

att det är något som behöver bli bättre, vilket är förvånande. Skulle eleverna få mer hjälp, mer 

tid med läxor under skoltid samt en tydlig struktur skulle det stärka deras KASAM, främst 

begripligheten och hanterbarheten. Förståelse för ämnet skulle öka och pressen inför läxförhör 

och prov minska, som därmed skulle ge en ökad känsla för sammanhang. Utifrån Krav-

kontroll-stöd-modellen skulle det innebära ett ökat stöd för eleverna, vilket i sin tur skulle 

minska kraven och öka kontrollen över situationen. Detta skulle resultera i att eleverna skulle 

vara mer ”Avspända” än ”Spända”. Scenariot är likvärdigt för båda skolorna. 

 

Ett mycket förvånande resultat är att mer än hälften av eleverna anser att de inte fått någon 

undervisning i stress. Enligt kursplanen och betygskriterierna för Idrott och Hälsa ska 

eleverna ha fått undervisning i detta. Stämmer det kanske att: ”Vi lärde oss om stress,  

men det mesta är bortglömt”.
73
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Om så fallet är, saknar eleverna i detta fall komponenterna begriplighet och hanterbarheten, 

vilket gör att en känsla av sammanhang inte upprätthålls. Var finns problemet? Är det så att 

eleverna inte vill/kan ta till sig undervisningen eller är det så att läraren inte lär ut detta eller 

behöver läraren förändra sitt undervisningsätt för att nå eleverna? 

 

4.3 Hur ser sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut? 

Det som är anmärkningsvärt är att storstadseleverna är mer inaktiva än eleverna i mindre 

tätort.  Detta trots att vi trodde att medvetenheten bland storstadseleverna skulle vara högre, 

då vi kan tänka oss att det finns en ökad press på att leva upp till rådande kropps- och 

träningsideal i en större stad. Mindre tätort är mer fysiskt aktiva, vilket även Folkhälsorapport 

2009 visar. Frågan som väcks är varför? Finns det bättre förutsättningar eller är de uppvuxna 

med fysisk aktivitet? En aspekt som vi inte har titta på är elevernas bakgrund, både sociala 

och etniska vilket skulle kunna vara en påverkande faktor. Är elevgruppen i den mindre 

tätorten mer homogena?  

 

Det som är positivt är ändå att resultatet visar på att eleverna som är aktiva mår bra. Vi tror att 

eleverna kanske någon gång fått lära sig att det är bra att röra på sig. Analyseras resultatet 

utifrån KASAM kan analysen vara att fysisk aktivitet bidrar till att eleverna känner 

meningsfullhet. Det kan ge en ökad kontroll, då de kan själva bestämma hur, vad och när de 

ska träna. När det gäller begripligheten märker de att de får högre välbefinnande och hälsa av 

träning, som resultatet visar. Trots att eleverna ställer höga krav på sig själv och detta 

påverkar deras upplevda hälsa är det inget som påverkar fysisk aktivitet. Kan detta resultat 

visa på att fysisk aktivitet är något som eleverna gör för att koppla av och för att kunna skapa 

sig känsla av sammanhang? Utifrån Krav-kontroll-stöd-modellen går det att tänka sig att 

eleverna både får ökad kontroll av fysisk aktivitet och ett socialt stöd från exempelvis 

lagidrotter eller motion med tillsammans med andra. Eleverna skulle då placeras i kategorin 

”Avspänd” till ”Tänd”. Detta kan vara en bidragande faktor till att eleverna får nycklar till att 

hantera sin stress och därmed uppleva hälsa. 

 

Ett inte så förvånande resultat är att den fysiska aktiviteten påverkar elevernas sömn. Det är 

resultat som överensstämmer med tidigare forskning. Delisle och medforskare har sett att de 

som är fysiskt aktiva även har bättre sömn.  
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Fysisk aktivitet ger också eleverna bättre möjligheter att hantera stress, det har även Sagatun 

och medforskare sett i sin forskning. Det som är anmärkningsvärt är att 50 % av alla 

tillfrågade elever anger att de ganska sällan till aldrig vaknar utvilade. Vad kan det bero på? 

Är bristen på fysisk aktivitet och hög stress bidragande faktorer eller är det så av den enkla 

anledningen att eleverna inte går och lägger sig i tid? Trots detta resultat anger eleverna att de 

tar sig tid till att koppla av vilket är lite motsägelsefullt mot det övriga resultatet. Hur kommer 

det sig att eleverna har sömnproblem och upplever stress från så många faktorer? Kan det 

vara så att eleverna inte kopplar samman sömn och avslappning?  Det går att tänka sig att 

sambandet mellan om eleverna kopplar av och upplevd fysisk hälsa handlar om att stress ger 

ett ökat påslag i kroppen som i sin tur påverkar den fysiska hälsan med till exempel värk.  

 

5 Slutsatser och vidare forskning 

Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att det är inte så stor skillnad mellan skolorna 

gällande vad som påverkar upplevd hälsa. Stressorer i skolan är fysisk arbetsmiljö (luft, ljus 

och renlighet), elevernas egna krav, lärarens undervisning och struktur samt skolans 

organisation. Något som påverkar hälsan positivt är fysisk aktivitet samt att eleverna ”kan 

vara sig själva”. Det är viktigt att eleverna får balans mellan upplevda krav och resurser för att 

de ska få uppleva känslan av sammanhang samt att de är avslappnade och fokuserade utifrån 

Krav-kontroll-stöd-modellen. 

 

En slutsats som kan dras utifrån vår studie är att lärarna måste strukturera, samarbeta och 

organisera sin undervisning till det bättre. Anmärkningsvärt är att merparten av eleverna anser 

att de inte fått undervisning i stresshantering, trots att det ska ingå i utbildningen. Utöver det 

efterfrågar eleverna en tydlig individualisering. Detta är två faktorer som skulle minska 

arbetsbelastningen för eleverna samt skulle öka deras känsla av sammanhang. 

 

Som tidigare studier och även vår uppsats visar är ungdomar på landsbygden mer fysiskt 

aktiva men det som inga studier svarar på är varför fysisk aktivitet är högre i mindre tätort 

eller på landsbygden. Detta är något för framtida forskning. När det gäller kopplingen mellan 

fysisk aktivitet, stresshantering och sömn är det något som vi ser ett behov av att forska mer 

inom. Slutsatser som även Delisel och medforskare samt Sagatun och medforskare kommer 

fram till.  
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Efter att ha genomfört denna studie har inte forskningen inom området ”Stress i skolmiljö” 

slutförts. Fortsatt forskning skulle kunna handla om var egna krav kommer ifrån och varför 

finns de? Är de positiva eller negativa? Vi anser att det skulle behöva ske i form av en 

intervjustudie så att det blir en djupare kvalitativ undersökning. 

 

Vidare skulle det behövas forska mer om läraren som en viktig komponent för elevernas hälsa 

och stress. Hur kan både lärarnas utbildning och faktiska arbetsupplägg förändras så att det 

förbättrar elevernas arbetssituation och upplevda hälsa.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte  

Syftet med studien är att jämföra vad som påverkar gymnasieelever årskurs 3´s, upplevda 

hälsa, i en storstad och en mindre tätort.  

Frågeställningar 

(1) Vad i skolmiljön upplever eleverna påverkar deras hälsa?  

(2)Vad spelar läraren respektive skolan för roll som en faktor för elevernas upplevda hälsa?  

(3)Hur ser förhållandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa ut? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Youth 

Health 

Pupils 

Physical activity 

Stress 

Ungdomar 

Hälsa 

Fysisk aktivitet 

Folkhälsopolitiken 

Skolverket 

Betygskriterier 

Idrott och Hälsa 

Arbetsmiljö 

WHO 

KASAM 

Krav-kontroll-stöd-modellen 

Adolescence, Young adults,   

Mental health,  

Students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Dessa ord har valts för att de är relevanta och generella för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Dessutom är orden relevanta i sökning av bakgrundsfakta, tidigare forskning samt definitioner av 

begrepp. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Relevanta 

träffar 

GIH-bibliotekets 

katalog 

 

Google  

 

 

 

 

PuBMed 

Aaron Antonovsky 

Stress  

. 

Krav-kontroll-stöd-modellen Theorell 

Skolverket betygskriterier idrotts och hälsa 

Ungdomar stress barn psykisk hälsa 

Ungdomar och fysisk aktivitet stress 

 

Stress among Adolescent Students 

Youth and health and students stress 

health relation to stress physical activity 

Health among adolescence students pupils 

Mental health among students young adults students 

Physical activity among students adolescence, 

students 

 

3 

257 

 

3 650 

11 900 

34 000 

64 400 

 

181 

141 

66 

57 

1 

3 

 

1 

1 

3 

3 

 

1 

4 

2 

1 

 

KOMMENTARER:  

Där antalet träffar är högt har relevant text/fakta/forskning legat bland de 40 första sökresultaten. 

När det gäller sökningarna på Ungdomar i Google har vi gått vidare i sökningen på 

forskningsrapporter. Gällande PuBMed grundas sökresultaten endast på ”full text”.  Skolverkat, 

Arbetsmiljöverket samt WHO har sökts direkt som hemsidor. 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

  

            Stockholm, 16 september 2010 

 

Till elever och målsmän i åk 3 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som utbildar oss till 

idrottslärare och folkhälsovetare. Under höstterminen skall vi skriva kandidatuppsats som 

skall handla om ungdomars upplevda hälsa. 

 

Din Skolan har gett sitt medgivande till undersökningen och under vecka 39 kommer vi att 

komma till Din klass med en enkät med frågor som handlar om upplevd hälsa.  

Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt, men vi hoppas att Du tar Dig tid att fylla i 

enkäten. Detta för att studien skall bli så sanningsenlig som möjligt. Du kommer naturligtvis 

att vara anonym och all data kommer endast att behandlas av oss, där vi kommer att följa 

forskningsetiska regler. 

 

För de elever som är under 18 år och inte vill delta i studien, ber vi Er att kontakta oss på 

nedanstående mailadresser. 

 

Tack på förhand! 

Joakim Gräns   Fredrika Karlsson 

joakim.grans.2870@stud.gih.se  fredrika.karlsson.2090@stud.gih.se 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

 
 
 
Hej!  
Denna enkät som Du nu kommer att fylla i kommer att ligga till 
grund för vårt examensarbete, på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan i Stockholm. 
 
Det är viktigt att Du är ärlig i dina svar och att du endast 
svarar med ett alternativ, om inget annat anges. Detta för att 
det ska underlätta vårt dataarbete. Deltagandet i 
enkätundersökningen är frivilligt, men vi hoppas att Du tar Dig 
tid att fylla i enkäten. Dina svar är värdefulla för oss. Du 
kommer naturligtvis att vara anonym och all data kommer 
endast att behandlas av oss. 
 
Vill Ni ta del av vårt examensarbete, prata med någon av Dina 
handledare eller hör av Dig till oss! 
 
Tack på förhand! 
 
Fredrika Karlsson   Joakim Gräns 

fredrika.karlsson.2090@stud.gih.se   joakim.grans.2870@stud.gih.se 
 



 

Sätt kryss i rutorna om inget annat anges! 
 

Bakgrund 
 
Kille □ Födelseår:_________ (ex.1992) 
Tjej □ 
 
Jag bor i: □ Villa     □ Radhus   □ Hyresrätt  □ Bostadsrätt    Annat:_____________ 
 
Under skoltid bor jag: □ Tillsammans med vuxen □ Eget boende □ Internat  
Annat:_____________ 

 

Upplevd hälsa 
 
1. Hur upplever Du Din …         (Efter ”Livstillfredsställelse”) 

 Mycket 
tillfredsställande 

Tillfredsställande 
Ganska 

tillfredsställande 
Ganska 

otillfredsställande 
Otillfredsställande 

Mycket 
otillfredsställande 

… 
kroppsliga  
(fysiska) 
hälsa? 

      

… själsliga 
(psykiska) 
hälsa? 

      

 
 
2. Hur ofta upplever Du i skolmiljön …              (Efter GIH:s hälsoenkät) 

 
 
3. Hur ofta upplever Du …                (Efter GIH:s hälsoenkät) 

 
 

Alltid 
(varje dag) 

Ofta 
(3-6 

dagar) 

Ganska 
ofta 

(1-2 dagar) 

Ganska sällan 
(någon gång i 

veckan) 

Sällan 
(enstaka 
tillfällen) 

Aldrig 
Vet 
ej 

… att du vaknar utvilad? 
 

       

… att du ta dig tid att 
koppla av? 
 

       

… att du tar dig tid att 
reflektera? 
 

       

 

 
Alltid 

(varje dag) 

Ofta 
(3-6 

dagar) 

Ganska 
ofta 

(1-2 dagar) 

Ganska sällan 
(någon gång i 

veckan) 

Sällan 
(enstaka 
tillfällen) 

Aldrig 
Vet 
ej 

… glädje och/eller lycka? 
 

       

… lugn, harmoni och/eller balans? 
 

       

… egenkontroll över din 
arbetssituation? 
 

       

… meningsfullhet? 
 

       



 

4. Jag upplever att jag har kompisar i skolan och på fritiden    
    □ Ja □ Ja, ganska      □ Nej  

 

5. Jag upplever att jag har stöd från vuxna    
    □ Ja □ Ja, ganska      □ Nej  

 
 

Fysisk aktivitet 
 

6. Hur många dagar per vecka är Du vanligtvis fysisk aktiv               (Efter ”Skolprojektet”) 
minst 30 minuter sammanlagd tid? (minst snabb promenadtakt) 
□ 6-7 dagar/vecka □ 4-5 dagar/vecka □ 2-3 dagar/vecka □ 1 dag/vecka □ 0 dag/vecka  
 

 

7. Vilket alternativ överrensstämmer bäst med Dig som person?               (Efter ”Skolprojektet”) 
 □ Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag 

□ Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

□ Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

□ Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 

□ Jag rör mig ganska lite 

 

8. Idrotten i skolan 
- Hur ofta… 

 

9. Upplever Du att skolan erbjuder fysiska aktiviteter utanför skolans verksamhet? 

□ Varje dag  

□ Fler gånger i veckan  

□ Flera gånger i månaden  

□ Några gånger per termin     

□ Aldrig 
 

Arbetsmiljö 
10. Hur upplever Du Din skolmiljö?  

 Alltid 
(varje dag) 

 

Ofta 
(3-6 dagar) 

 

Ganska ofta 
(1-2 dagar) 

 

Ganska sällan 
(någon gång i veckan) 

 

Sällan 
(enstaka tillfällen) 

 
Aldrig 

… låg ljudnivå i skolan       

… bra ljus i skolan       

…bra luften i skolan       

… rent i skolan       

 

 Varje lektion Nästan varje lektion Ibland Ganska sällan Sällan Aldrig Har ej idrott 

… är du med på idrotten i skolan 
 

       

… är du aktiv på lektionerna 
 

       



 

Vad är stress? 

”Stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en 

människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon 

har att klara av situationen.” (Barnombudsmannen) 

 

11. Hur tycker Du att det är på Din skola?         (Efter Skolverket – Attityder till skolan 2009) 
 

  
Alltid 

(varje dag) 
 

 
Ofta 

(3-6 dagar) 
 

 
Ganska ofta 
(1-2 dagar) 

 

 
Ganska sällan 

(någon gång i veckan) 
 

 
Sällan 

(enstaka tillfällen) 
 

Aldrig Vet ej 

… elever och lärare möter  
varandra med respekt 
 

       

… får hjälp av lärare, 
när du behöver 
 

       

… uppmärksammas när du är 
ledsen eller nere 
 

       

… jag kan vara ”mig själv” 
 

       

Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Om du känner Dig stressad gällande skolan, vad beror det då på?  

  

13. Om du känner dig stressad, finns det något lärare/skolan kan göra för att  den ska minska? 

 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Aldrig  Sällan  

Minst en gång 
i månaden 

Minst en gång 
 i veckan 

Varje dag Vet ej 

… läxor/hemuppgift 
 

      

… prov 
 

      

… betyg 
 

      

… för lite tid mellan lektionerna 
 

      

… egna krav och förväntningar 
när det gäller skolarbete/skolprestationer 
 

      

… krav och förväntningar från föräldrar  
när det gäller skolarbete/skolprestationer 
 

      

… krav och förväntningar från lärare 
när det gäller skolarbete/skolprestationer 
 

      

… fritidsaktiviteter/fritidsintressen 
 

      

… ämne i skolan 
ange här:_________________________________ 

      



 

14. Upplever du att du har fått undervisning i stresshantering under skoltid? 
 
□ Ja  
På vilket sätt? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
□ Nej 
Har Du någon idé på hur undervisningen skulle kunna ske? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ett stort tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 
 


