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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att utifrån ett könsperspektiv undersöka stress hos elever. Detta ville vi 

ta reda på genom att besvara följande frågeställningar: Vad är stress för elever, upplever de 

stress i skolan, hur hanterar de stress samt hur vanligt är psykosomatiska symptom hos elever? 

Metod: 

Undersökningen är en studie som utförts med hjälp av enkäter med både fasta och öppna 

svarsalternativ. Enkätundersökningen genomfördes på två gymnasieskolor på det 

Samhällsvetenskapliga programmet år 3 där 103 elever ingick i urvalsgruppen. Fördelningen 

mellan flickorna och pojkarna var 71 respektive 32. Inget externt bortfall fanns då alla 

utdelade enkäter även samlades in. Dock var totalt 41 elever frånvarande vid 

undersökningstillfällena, dessa elever inkluderades inte i vår studie. 

Bearbetning av resultaten gjordes i statistikprogrammet SPSS. Tre tester användes, dessa var 

ett Chi-2 test, ett Spearman´s korrelationstest samt ett Mann-Whitney U test. Signifikansnivån 

sattes till p<0,05 och tendens till en skillnad sattes till 0,05< p <0,1. 

Resultat: 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna, 75, svarade att stress var brist på tid i kombination med 

mycket skolarbete. Andelen av pojkarna och flickorna som upplevde stress i skolan var 84,4 

procent respektive 97,2 procentprocent. Det vanligaste sättet att hantera stress på var enligt 

eleverna att prioritera/planera sitt skolarbete. Andelen av pojkarna och flickorna som hade 

problemfokuserad coping var 43 procent respektive 67 procent. Andelen elever som hade 

emotionsfokuserad coping var 57 procent av pojkarna och 33 procent av flickorna. Det 

förelåg en signifikant skillnad mellan kön där flickor angett en högre svarsfrekvens på alla 

psykosomatiska symptom förutom känna sig nervös och känna obehag inför skolan.  

Slutsats: 
Vår slutsats är att en stor andel av de tillfrågade eleverna upplevde skolan som en stressfaktor. 

Det fanns en signifikant skillnad där fler flickorna upplevde stress i jämförelse med pojkarna. 

Studien visade på att hantering av stress skiljde sig åt mellan könen där pojkar använde sig av 

en emotionsfokuserad copingstrategi och flickorna en problemfokuserad copingstrategi.  

Vidare fanns det ett samband mellan stress och psykosomatiska symptom. Detta visade sig 

genom att ju oftare eleverna var stressade desto oftare upplevde de även psykosomatiska 

symptom
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Psykiska problem har blivit mycket vanligare bland unga människor under de senaste 

decennierna. Undersökningar kring människors levnadsförhållanden av Statistiska 

Centralbyrån visade att år 2005 uppgav 30 procent av kvinnorna i åldern 16-24 år att de hade 

besvär bestående av ängslan, oro eller ångest. Jämfört med samma undersökning från år 1989 

var det 9 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp som uppgav sådana symptom.1 En 

oroande utveckling i den svenska folkhälsan är att allt fler personer mellan 16 till 44 år anser 

sig ha dålig hälsa. Det har visat sig att stressrelaterade besvär är de mest framträdande 

orsakerna.2 En stor del av alla stressrelaterade symptom är vanligare bland kvinnor jämfört 

med män, dock har ökningen av dessa problem skett i samma takt för båda könen.3 Detta 

styrks även av resultatet från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" från år 

2006 som visade att unga kvinnor i större utsträckning än jämnåriga män och äldre kvinnor 

hade nedsatt psykiskt välbefinnande, kände sig stressade, hade besvär av ängslan, oro eller 

ångest och rapporterade fler dagar med psykisk ohälsa.4  

 

Eftersom vi kommer att arbeta som lärare i skolan känns det relevant att studera hur vanligt 

förekommande stress är och hur det uttrycker sig hos elever. Att studera stress utifrån 

elevernas synvinkel tror vi kan vara lärorikt för vår framtida yrkesroll. Genom att få en ökad 

kunskap om hur eleverna mår, samt vilka faktorer som är stressande för dem, kan vi som 

lärare bidra till att skapa en gynnsam inlärningsmiljö för eleverna. 

 

1.2 Bakgrund 

Den svenske stressforskaren Lennart Levi beskriver att stress har funnits sedan urminnes tider. 

För länge sedan var kroppens stressreaktioner ändamålsenliga för människan. De förberedde 

henne på kamp eller flykt beroende på de situationer som uppstod i hennes omgivning, en 

                                                 
1 Statens Offentliga Utredningar, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag på åtgärder, SOU 
2006:77 (Stockholm: 2006), s. 65. 
2 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm: Natur och kultur, 2002), s. 23. 
3 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2006:77, s. 15. 
4 Statens Folkhälsoinstitut, Hälsa på lika villkor? – Nationella folkhälsoenkäten, 2007-02-27,  
<http://www.fhi.se/templates/Page____9513.aspx>, (2007-04-24). 
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förmåga som kunde gälla liv eller död.5  Människans kamp-flykt beteende kan i dagens 

moderna samhälle te sig som icke funktionell, då de påfrestningar vi idag utsätts för kan vara 

svåra att anpassa sig till.6 Långvariga eller ofta upprepade stresspåslag kan vara skadligt för 

människan och till slut leda till sjukdomar.7 

”Människans omoderna” biologiska konstruktion svarar många gånger inte mot de krav som 

den nutida miljön ställer.”8 

 

Det finns många olika tolkningar vad stressbegreppet innebär. Nedan följer en 

sammanfattning av några förklaringar över begreppet stress. Under mitten på 1900-talet var 

fysiologen Hans Selye verksam. Han var den förste forskaren att använda ordet stress. Seyles 

definition av stress löd: Den minsta gemensamma nämnaren i organismens reaktioner på alla 

påfrestningar och belastningar. Selye hävdade att kroppens reaktioner alltid var desamma 

oberoende vad påfrestningen eller belastningen bestod av, han ansåg således att stressen var 

ospecifik.9 Selye skilde på två typer utav stress, eustress (positiv stress) och distress (negativ 

stress). Eustress är förenad med positiva händelser och stimulans, vilket ökar hälsa och 

välmående. Distress är gemensam med känslor av oro och anspänning och har en skadlig 

inverkan på individen.10 

 

Den amerikanske fysiologen Richard S Lazarus definition av stress löd:”Psychological stress 

is a particular relationship between the person and the enviroment that is appraised by the 

person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being.”11 

Lazarus menade att människan kategoriserar olika situationer utifrån deras tänkbara 

konsekvenser. Först sker en primär bedömning av situationen som antingen är a) irrelevant, b) 

godartad eller c) stressande. Om människan bedömer situationen som stressande kan den 

ytterligare bedömas som a) skada/förlust (skadan har redan skett), b) hot (finns risk för skada i 

framtiden) eller c) utmaning (möjlighet till personlig utveckling). Om en situation bedöms som 

stressande och kräver någon form av agerande utav individen, sker ännu en bedömning där 

                                                 
5 Lennart Levi, Stress och hälsa, ( Stockholm: Skandia, 2000) s.8 f. 
6 Währborg, s.20 f. 
7 Levi, s. 9. 
8 Ibid., s. 8. 
9 Rolf Ekman, Bengt Arnetz, Stress – Molekylerna, Individen, Organisationen, Samhället, (Stockholm: Liber, 
2002) s.45 f. 
10 Währborg, s. 36 f. 
11 Richard S Lazarus, Susan Folkman, Stress, appraisal and coping, (New York: Springer, 1984), s.19. 
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individen skattar den egna förmågan att hantera den uppkomna situationen. Om individen 

bedömer att han eller hon inte kan hantera händelsen utlöses en stressreaktion.12  

 

Lennart Levi beskrev stress som en uppvarvning i kroppen, som uppstår genom påfrestningar och 

påverkningar av individen. De stressorer som individen utsätts för ger upphov till stress. Det är 

även av stor vikt hur individen bedömer den stressframkallande situationen, som ett hot eller som 

en möjlighet.13 En faktor som är stressande för en individ behöver inte vara det för en annan då 

motståndskraften mot stressorn kan skilja sig åt mellan individer.14 Stressorer kan exempelvis 

vara brist på egenkontroll, brist på socialt stöd och låga respektive höga krav i vardagen.15 Den 

medicinska sociologen Aron Antonovsky menade att stressorer i vår omgivning skapar 

problem hos individen, ett kaos uppstår. Individen kan bekämpa stressorer, fly undan dem, stå 

kvar i spänningen eller bygga upp ett effektivt försvar gentemot dem. En person som har en 

hög grad av känsla av sammanhang, vilket innefattar begreppen begriplighet, meningsfullhet 

samt hanterbarhet, väljer den strategi som verkar mest lämplig i situationen. Personen har 

således en framgångsrik copingstrategi.16 

 

Lazarus och Folkman definierade coping som:”constantly changing cognitive and behavioral 

efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or 

exceeding the resources of the person.”17 De menade att det finns två huvudsätt att hantera stress. 

Det ena är problemfokuserad coping som innebär att man direkt tar itu med det yttre problemet 

som orsakar stress. Det andra är emotionsfokuserad (känslomässig) coping som innebär att 

individen förändrar sitt förhållningssätt eller värdering av situationen, exempelvis söker socialt 

stöd hos andra.18  

 

Att ha socialt stöd, socialt nätverk, innebär att man har en eller flera personer i sin närhet som man 

litar på, som man kan anförtro sig till, som ger stöd och uppmuntran etc. Det sociala stödet är en 

skyddsfaktor mot stress och sänker verksamheten i kroppens stressfysiologiska system.19 Lazarus 

menade att om individen har socialt stöd så är förutsättningen att klara av påfrestningar större än 

om det inte finns. Familjen och nära relationer är för de allra flesta det viktigaste sociala stödet.20 

                                                 
12 Ibid., s. 31-54. 
13 Levi, s. 7. 
14 Währborg, s. 49. 
15 Ekman och Arnetz, s. 49 ff. 
16 Ibid., s. 171f. 
17 Lazarus, Folkman, s.141. 
18 Ibid., s. 150-157. 
19 Levi., s. 12. 
20 Lazarus, Folkman, s.  246-260. 
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Marianne Frankenhaeuser är en stressforskare som har varit professor i psykologi vid Karolinska 

institutet. Hon har beskrivit att män och kvinnor reagerar olika i stressande situationer. En ökad 

adrenalinutsöndring är typiskt för män för att kunna genomföra en god prestation men detta 

behöver inte vara kopplat till obehag och olust för honom. Frankenhaeuser menar att detta 

adrenalinpåslag kan vara kopplat till framtida hjärt- och kärlsjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt 

vilket är vanligare hos män jämfört med kvinnor. Sambandet mellan stress, prestation och 

hormonpåslag skiljer sig hos kvinnorna jämfört med männen genom att man inte fann samma 

adrenalinutsöndring hos kvinnorna. Män reagerar oftast på samma sätt oavsett vilken situation han 

befinner sig i medan kvinnor reagerar olika i olika situationer beroende på vilka krav hon känner 

att hon utsätts för.21 Hur hanterar män och kvinnor då stressen? Likheter mellan könen som 

Frankenhaeuser funnit är att många individer tar tag i problemet som gett upphov till stress direkt 

för att minska påfrestningarna. Skillnader mellan könen är att kvinnor ofta söker stöd och tröst i 

sociala relationer medan män får bort stressen genom att göra något annat. 22 

 
”Tidspress är den vanligaste källan till stress för både kvinnliga och manliga tjänstemän. Men det finns stora 

skillnader i hur stressen sätter sina spår. Männen förmår bättre skaka av sig dagens påfrestningar när arbetet är 

slut. Kvinnorna tar med sig arbetsstressen hem.”23 

 

1.3 Forskningsläge 
Det finns många studier kring stress och dess efterverkningar på människan. Då denna 

undersökning är fokuserad på skolungdomar och deras upplevda stress i relation till skolan 

anses nedan följande studier relevanta. 

1.3.1 Psykosomatiska symptom 

Dr. polit Gerd Karin Natvig m fl. genomförde under 1995 en enkätundersökning i Norge. 

Denna studie omfattade 862 skolungdomar, 425 pojkar och 437 flickor, i åldrarna 13-15 år. 

Forskarna undersökte om det fanns någon relation mellan psykosomatiska symptom och den 

självskattade känslan av stress i skolan. Vidare undersöktes även vikten av socialt stöd hos 

elever i sin skolmiljö. Svaren från undersökningen var helt baserad på elevernas självskattade 

erfarenheter av frågeområdena. Det beskrevs i denna undersökning att det endast fanns ett 

fåtal andra studier som fokuserat på stressrelaterade faktorer i skolan som kan vara viktiga vid 

kartläggandet av elevernas hälsa. Psykosomatiska symptom definierades i denna studie som 

                                                 
21 Marianne Frankenhaeuser, Maj Ödman, Stress – en del av livet, (Stockholm: Brombergs Bokförlag AB, 1992), 
s. 114-137. 
22 Marianne Frankenhaeuser, Kvinnligt, manligt, stressigt, (Stockholm: Brombergs Bokförlag AB, 199), s. 60. 
23 Ibid., s. 54. 
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fysiologiska åkommor såsom huvudvärk, magont, ryggvärk och yrsel. Även psykologiska 

åkommor såsom sömnsvårigheter, nervositet, irritation och känna sig nere fanns med i denna 

definition.24  

 

Resultaten från enkätundersökningen visade att det vanligaste symptomet som båda könen 

uppgett var irritation en gång i månaden eller oftare. Huvudvärk, sömnlöshet och nervositet 

var de näst vanligaste svarsfrekvenserna hos pojkar. Hos flickor var magont därefter 

huvudvärk och känna sig nedstämd de näst vanligaste symptomen. Det ökande stödet från 

lärare reducerade dock risken för magont hos båda könen. Indikationer visade därmed på att 

socialt stöd från lärare är en viktig faktor för elevernas välmående och hälsa.25 

 

En avhandling gjord av forskaren Gunilla Brun- Sundblad 200626 baserades utifrån 

forskningsprojektet Skola Idrott och Hälsa (SIH). Syftet var att beskriva och analysera 

skolelevers självrapporterade hälsa. Fokusering låg på att se skillnader mellan ålder samt kön. 

Vidare studerades om det fanns ett signifikant samband mellan kön, ålder, självskattad stress 

relaterat till elevernas upplevda hälsa. Denna avhandling innehåller fyra delstudier. En 

basstudie (delstudie I och II) genomfördes 2001. 1908 elever, 977 pojkar och 931 flickor, 

deltog och fick besvara en enkät som var kopplad till deras hälsa. I delstudie II var 

huvudsyftet att kartlägga förekommandet av självskattad värk och upplevd hälsa hos eleverna 

utifrån ett könsperspektiv. I enkäten fick eleverna skatta hur ofta de upplevde huvudvärk, ont i 

magen, ont i kroppen, sömnsvårigheter, om de kände sig ensamma och ledsna. Resultaten 

visade på att hälften av eleverna hade haft huvudvärk, ont i magen och kroppen under de 

senaste tre månaderna. Tydliga skillnader fanns mellan kön gällande huvudvärk, på 

kategorierna dagligen till minst en gång i veckan uppgav dubbelt så många flickor (17 

procent) som pojkar (8 procent) att de led av detta.27 

 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) genomför vart fjärde år en enkätundersökning bland elever 

som går årskurs 5, 7 och 9, totalt 4421 stycken. I FHI:s senaste undersökning om Svenska 

skolbarns hälsovanor från år 2005/06 skriven av M. Danielsson framkom att hälsan, 

                                                 
24 Gerd Karin Natvig, G Albrektsen,”School-related stress and psychosomatic symptoms among school 
adolescents”, Journal of School Health, 69(1999:9), s. 362-368. 
25 Ibid., s. 362-68. 
26 Gunilla Brun Sundblad, Perceived Health in Swedish School Students – A longitudinal prevalence study (diss. 
Stockholm: Karolinska Institutet, 2006). 
27 Gunilla Brun Sundblad, Perceived Health in Swedish School Students – A longitudinal prevalence study (diss. 
Stockholm: Karolinska Institutet, 2006), s. 6-8. 
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levnadsvanorna och de sociala relationerna förändrats över åldrarna samt att resultaten ofta 

skilde sig åt mellan könen.28 Den självskattade hälsan försämrades ju äldre ungdomarna blev 

och skillnaderna mellan flickorna och pojkarna ökade. I denna undersökning delades de 

självupplevda symptomen in i två delgrupper, somatiska och psykiska symptom. Somatiska 

symptom är t.ex. huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Psykiska symptom delades 

in i sömnsvårigheter, nedstämdhet, känna sig irriterad och nervös.29 

 
Figur 1. Förekomsten av somatiska symptom hos pojkar och flickor i åldersgruppen 11-15 år enligt 

Statens Folkhälsoinstitut 

Förekomsten av somatiska symptomen huvudvärk, magont, ryggont och yrsel ökade med 

åldern hos flickorna, samma ökning kunde man se hos pojkarna om man uteslöt magont. 

Andelen skolelever som uppgav att de hade psykiska symptom var större än andelen som 

uppgav att de hade somatiska symptom. En jämförelse mellan tidigare undersökningsår visade 

att det generellt var så att de psykosomatiska besvären ökade med åldern och att flickor i 

större omfattning uppgav att de hade symptom jämfört med pojkar. 30 

1.3.2 Stress 

Under våren 2004 genomfördes delstudie III i Brun- Sundblads avhandling. Denna delstudie 

var en upprepning av den enkätundersökning som genomfördes under basstudien från 2001. 

67 procent av eleverna som varit med under basstudien deltog i denna delstudie. Syftet med 

denna 3-åriga uppföljning var att studera om det skett någon förändring av deras självskattade 

                                                 
28 M. Danielsson, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006, (Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 2006), s. 6. 
29 Ibid., s. 17. 
30 Ibid., s. 18. 
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hälsa över tid. 31 Ur resultatet framkom det att andelen flickor i år 3 på gymnasiet som 

upplevde stress var hög. Resultatet visade att 61 procent av flickorna var stressade varje vecka 

eller oftare jämfört med 30 procent av pojkarna i samma ålder. Andelen elever som uppgav att 

de var stressade skiljde sig åt mellan olika skolor, i en skola upplevde inga elever stress 

medan i en annan skola uppgav 86 procent av flickorna att de var stressade.32 Frågan som 

rörde stress fanns bara med i den uppföljande enkätundersökningen från 2004. 

 

 

 
Figur 2. Andelen pojkar och flickor i åldersgruppen 11-15 år som upplevde stress i skolan enligt Statens 

Folkhälsoinstitut. 

 

I studien av FHI om Svenska skolbarns hälsovanor ställdes även frågor rörande stress. Svaren 

visade att både pojkar och flickor kände sig mer stressad av skolarbetet ju äldre de blev. Dock 

ökade flickornas upplevda stress mer, och i 15-års ålder var betydligt fler flickor stressade 

jämfört med jämnåriga pojkar. Figur 2 visar att 68 procent av flickorna respektive 42 procent 

av pojkarna i åldern 15 år uppgett att de kände sig ganska mycket eller mycket stressade av 

sitt skolarbete år 2005.33 Känslan av att vara stressad var vanlig bland eleverna även i studien 

på norska skolungdomar.34 

                                                 
31 Brun- Sundblad, s. 8. 
32 Ibid., s. 12-15. 
33 M Danielsson, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 ,(Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2006), s. 41. 
34 Natvig, s. 362-368. 
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1.3.3 Samband mellan psykosomatiska symptom och stress 

I Brun – Sundblads delstudie III undersöktes även om det förelåg något samband mellan kön, 

ålder, upplevd stress i relation till upplevd hälsa.35 Med hjälp av logistisk regressionsanalys 

(analys av ett orsakssamband, där en beroende variabel kan förklaras med hjälp av flera 

oberoende variabler36) visade det sig att stress var den viktigaste faktorn som var relaterad till 

smärta och upplevda hälsobesvär oavsett kön eller ålder. Den näst vanligaste faktorn som var 

relaterad till smärta och ohälsa var kön, att vara flicka. En slutsats i avhandlingen var att 

sambandet mellan stress och upplevd ohälsa även är sann för ungdomar, speciellt tydligt hos 

flickor.37 

 

Resultat från den norska studien påvisade att en ökning av distress också ökade risken för alla 

typer av psykosomatiska symptom hos båda könen. För att förhöja välmåendet måste stress i 

skolan minska. Ett mål som kan uppfyllas genom meningsfulla inlärningssituationer där 

eleverna aktivt ingår i inlärningsprocessen.38 

1.3.4 Ungdomars syn på stress och deras förslag på åtgärder. 

I en studie gjord av Statens Offentliga Utredningar (SOU) har ungdomar fått gett sin syn på 

vad stress är samt vad man kan göra för att förhindra och minska den bland dagens ungdomar. 

Syftet med denna studie var således att få en ökad förståelse för ungdomars livssituation. 

Samtal var den metod som användes. Omkring 680 ungdomar från fyra orter i landet deltog, 

varav 380 ungdomar från gymnasiet år 2 och 3 och de resterande 300 ungdomarna gick i 

högstadiet. De gymnasister som deltog gick i teoretiska och yrkesförberedande program. 

 

I resultatet från samtalen med gymnasisterna framkom det att stress var synonymt med 

tidsnöd. Det vill säga att man har för mycket att göra men för lite tid till sitt förfogande. 

Många elever ansåg att stress var något man själv valde, att ju högre krav personen hade desto 

mer stress upplevde han/hon. Vidare framkom att stress kan undvikas genom att planera och 

ha god framförhållning. Flertalet av de tillfrågade ungdomarna ansåg att skolan var den faktor 

som skapade mest stress hos individen. Prov och läxor hopade sig under samma tidsperiod 

vilket gjorde att eleverna endast lärde sig för stunden. Detta medförde att kunskaperna som 

                                                 
35 Brun Sundblad, s. 8. 
36 Göran Ejlertsson, Grundläggande statistisk – med tillämpningar inom sjukvården,(Lund: Studentlitteratur, 
1992), s. 80-82. 
37 Ibid., s. 23. 
38 Natvig, s. 362-368. 
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lästs in glömdes bort ganska snart. Många ansåg att betygen var en stor stressfaktor i skolan. 

Majoriteten av ungdomarna trodde att de elever som gått ett teoretiskt program upplevde mer 

stress än yrkesförberedande program, eftersom i den förstnämnda inriktningen krävde höga 

betyg för fortsatta studier på högskola. Vidare i studien uppkom det att ungdomarna blev 

stressade över att så mycket av skolarbetet skedde på fritiden, att känslan över att vara klar 

med sitt skolarbete aldrig infann sig. 39 Ungdomarna gav förslag på åtgärder, nedan följer 

några exempel.40 

 Färre hemläxor, att skolarbetet ska kunna genomföras under skoltid. 

 Bättre samordning av lärare så att provtillfällen och arbetsbelastningen blir jämnt 

fördelad under terminen. 

 Information om stress och stresshantering på schemat. 

 Ett studierum som är tyst. 

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Förekomsten av psykosomatiska symptom bland skolungdomar var i alla studier ett vanligt 

fenomen. Resultaten har visat på att andelen ungdomar som drabbats av besvär ökade med 

åldern och att flickor i större utsträckning än pojkar drabbades av psykosomatiska symptom. 

Stress i skolan var vanligt förekommande och även här fanns könsskillnader som visade att 

flickor oftare upplevde stress jämfört med pojkar. Det har således framkommit att stress var 

den viktigaste faktorn relaterad till smärta och hälsobesvär. När elever själv har fått uppge vad 

stress var för dem har flertalet uppgett att stress var när man hade mycket att göra och att 

tiden inte räckte till. Det framkom även att skolan var den största stressfaktorn för 

ungdomarna. 

 

För att kunna analysera resultatet från de kvalitativa frågorna i enkäten har vi använt oss av 

Lazarus och Folkmans teori kring problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Vidare 

har vi använt oss av Frankenhaeusers teori kring manligt och kvinnligt för att kunna koppla 

resultatet tillett könsperspektiv. 

                                                 
39 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2006:77, s. 107-141. 
40 Ibid., s. 142-145. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka stress hos elever utifrån ett könsperspektiv. 

Våra frågeställningar är:  

• Vad är stress för elever? 

• Upplever de stress i skolan? 

• Hur hanterar de stress? 

• Hur vanligt är psykosomatiska symptom hos elever? 

2. Metod 

2.1 Metodval 
Denna studie är en kvantitativ undersökning där enkäter används som metod. Valet av metod 

grundades på att vi ville få ta del av många olika elevers åsikter om stress samt få ett brett 

underlag till diskussion.  

 

2.2 Urval 
Undersökningen genomfördes på 103 elever, 32 pojkar och 71 flickor. För att begränsa 

studien omfattade den endast elever från två gymnasieskolor som gick det 

samhällsvetenskapliga programmet år 3. Denna begränsning gjordes på grund av att 

forskning visade att eleverna bli mer stressade ju äldre de blir samt att vi trodde de eleverna 

sannolikt hade större erfarenhet av stress från gymnasieskolan jämfört med årskurs 1 och 2. 

Valet av det samhällsvetenskapliga programmet berodde på att vi ville ha klasser med en så 

jämn könsfördelning som möjligt.  Motivet till valet av just dessa två skolor grundade sig 

på att rektorerna var de som tackade ja först och att vi då nöjde oss med dessa eftersom 

annars hade arbetet blivit för omfattande. 

2.2.1 Bortfall 

Det finns inget externt bortfall att redovisa då alla enkäter som delades ut även samlades in. 

Den höga svarsfrekvensen kan ha berott på att vi var närvarande vid undersökningstillfället på 

respektive skola. Det finns en medvetenhet hos oss om att klasserna inte var fulltaliga vid 

utdelandet av enkäterna därför har endast de eleverna som var närvarande under dessa 

tillfällen inkluderats i studien. Totalt var 41 elever frånvarande vid undersökningstillfällena. 
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Ett internt bortfall finns på fråga 2 där 3 elever av totalt 103 inte svarat, detta motsvarade 3 

procent. 

2.3 Procedur 

2.3.1 Enkätutformning 

Boken Enkäten i praktiken utav Göran Ejlertsson41 har använts vid utformandet av 

enkätformuläret. Enkäten bestod av elva frågor där sju hade fasta svarsalternativ, resterande 

fyra frågor var öppna där de tillfrågade eleverna själva fick fylla i sina svar. Alla frågor var 

utformade så att eleverna fick uppge sina svar utifrån egna erfarenheter av frågeområdet. Vår 

handledare fick först ge synpunkter på enkätens utformning. Därefter genomfördes en 

pilotstudie på två ungdomar för att se om frågorna uppfattades på ett korrekt sätt av personer i 

samma ålder som de som kom att ingå i undersökningen. Det framkom inga oklarheter 

rörande enkätfrågorna under pilotstudien. 

2.3.2 Genomförande av enkätundersökning 

Via mail kontaktades rektorer på olika gymnasieskolor i ett storstadsområde samt i en mindre 

stad om deras skolor ville delta i en enkätundersökning. Det totala antalet skolor som 

kontaktades var 15. Många rektorer i storstadsområdet svarade att de inte var intresserade på 

grund av att eleverna redan var enkättrötta. Till slut tackade två skolor, en storstadsskola och 

en skola i en mindre stad, ja till erbjudandet och välkomnade oss att komma dit och 

genomföra enkätundersökningen. Enkäten delades ut i tre klasser på samhällsvetenskapliga 

programmet år 3 på vardera gymnasieskolan. Vid utdelningstillfället på respektive skola 

informerades eleverna av oss om syftet med studien, samt att det var frivilligt att delta och att 

eleverna var anonyma. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor om de upplevde att det fanns 

några oklarheter i enkäten. Enkäterna delades först ut i den mindre staden och veckan därpå i 

den större staden. Orsaken till detta var att vi anpassade oss efter de datum som skolorna 

kunde ta emot oss. 

2.3.3 Databearbetning 

Bearbetningen av enkätsvaren gjordes i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 13,0. Svaren kodades på så sätt att skolorna fick variablerna 1 och 2, likaså 

könen. Svaren på varje fråga kodades 1, 2, 3, 4, 5 beroende på hur många svarsalternativ som 

                                                 
41Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 2005). 
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fanns. På fråga 3, 4, 6 och 10 har ett chi-2 test genomförts för att se sambandet mellan frågan 

och kön. För att kunna se om det fanns ett samband mellan fråga 3 och 11 har testet 

Spearman`s korrelationstest använts. Ett Mann-Whitney U test användes för att kunna utläsa 

om det fanns några skillnader i två gruppers rankningar av fråga 6 och 11. Signifikansnivån 

sattes till p<0,05 och en tendens till en skillnad sattes till 0,05< p <0,1 i alla 3 testerna. Att ta 

med resultat som hade en tendens till en skillnad kändes relevant då det gav ett underlag till 

vår diskussion. I fråga 6 har vi valt att sammanslå svarsalternativen nej och vet ej till nej. 

Testerna i SPSS tog hänsyn till skillnaden i gruppstorlek. 

2.4 Tillförlitlighet 

Med validitet menas hur väl metoden mäter det den avser att mäta.42 Vi anser att validiteten i 

denna studie är god då frågorna i enkätformuläret utformades utifrån tidigare studier, att 

bortfallet var lågt. Dessutom har vi varit extra noga vid kodningen av materialet utifrån syftet 

och frågeställningarna. Något som bidrog till att höja validiteten var att det fanns två frågor 

som berörde om eleverna upplevde stress, dessa fungerade som kontrollfrågor åt varandra. 

Reliabilitet anger om upprepade mätningar ger samma resultat.43 För att öka reliabiliteten så 

genomfördes en pilotstudie där frågorna testades huruvida de uppfattades korrekt. Att vi var 

närvarande under utdelningstillfällena och gav samma information till alla klasser samt 

kunnat svara på frågor vid ifyllandet av enkäten borde även det ha bidragit till att höja 

reliabiliteten.  

3. Resultat 
I denna del presenteras resultaten utifrån studiens frågeställningar. Detta gör resultatdelen 

strukturerad och tydlig 

3.1 Vad är stress för skolungdomar? 

I en kvalitativ fråga i enkäten fick eleverna svara på vad stress var för dem. Majoriteten av de 

tillfrågade eleverna, 75 av 100, definierade stress som brist på tid i kombination med mycket 

skolarbete. 

 

                                                 
42 Ejlertsson., s. 99. 
43 Ibid., s. 99. 
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Vid indelning efter problem- och emotionsfokuserad stress framkom att 63 procent av 

flickorna och 69 procent av pojkarna upplevde att stressen för dem var problemfokuserad. 

Exempel på hur eleverna uttryckte sig: 

• ”Stress för mig är när man har mycket saker att göra hela tiden så att man inte hinner 

med att ta det lugnt.”  

• ”När man har för mycket att göra men ingen tid.” 

• ”När tiden räcker till allt man har planerat.” 

• ”För mycket att göra, när man inte har kontroll över en situation , att prestera något 

under ett pressat tidsschema.” 

• ”Stress för mig är att känna att man inte hinner med de sysslor man planerat/gör.” 

• ”Stress är närvarande nästan varje dag, skolan, arbete, allt som utgör livet är stress.” 

 

Andelen elever som ansåg stress som emotionsfokuserad var, 34 procent av flickorna och 28 

procent av pojkarna. Exempel på hur eleverna utryckte sig:  

• ”En typ av ångest, jag har massor att göra men hinner ingenting. Sömnlöshet, irritation 

osv…” 

• ”Oroskänsla, prestationsångest.” 

• ”När man känner att det blir för mycket för en och att man mår dåligt av det.” 

• ”Något jobbigt som påfrestar mitt psyke.” 

• ”Typ ont i magen och hjärtklappning, svårt att sova, svårt att andas. Brukar koppla 

bort stressen och inte göra något alls istället.” 

• ”När man har på tok för mycket saker att göra och hektar oerhört mycket. Man får inte 

en lugn stund och mår dåligt psykiskt.” 
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3.2 Upplever elever stress i skolan? 
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Figur 3. Andel av pojkarna respektive flickorna som upplevde stress. 

Det finns en säkerställd statistisk skillnad mellan könen.  En större andel av flickorna anser 

sig stressade jämfört med pojkarna. 
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Figur 4. Hur ofta andelen av pojkarna respektive flickorna ansåg sig stressade.  

Resultatet visade att det finns en tendens till skillnad mellan hur ofta pojkarna och flickorna 

upplevde att de var stressade, då flickorna i större utsträckning angett de två högsta 

svarsalternativen jämfört med pojkarna. Det var inga elever som uppgav att de aldrig var 

stressade.     
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3.3 Hanterar elever stress? 
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Figur 5. Hur stor andel av pojkarna respektive flickorna som vet hur de ska hantera sin 

stress. 

Det finns en tendens till skillnad mellan könen. Fler av pojkarna än flickorna har uppgett att 

de kunde hantera stress.  

 

Av de elever, 42 av 103, som angett att de vet hur de ska hantera sin stress var att 

prioritera/planera sitt skolarbete samt att göra något annat för att koppla av är det två 

vanligaste svarsalternativen för båda könen.  

 

Vid indelning efter problem- och emotionsfokuserad coping framkom att 67 procent av 

flickorna och 43 procent av pojkarna ansåg att coping för dem var problemfokuserad. 

Exempel på hur eleverna uttryckte sig: 

• ”Gör en lista på det jag sak göra.” 

• ”Skriva ner allt (i skolan) på papper och koncentrera mig på en sak i taget. Lärt mig av 

erfarenhet.” 

• ”Försöker ”lägga ” det jag har att göra i prioriteringsordning.” 

• ”Ta tag i saker och ting så fort som möjligt och inte skjuta på det. Jag försöker minska 

på högen med måsten.” 

 

 

 

 



 19

Andelen elever som ansåg coping som emotionsfokuserad var, 33 procent av flickorna och 57 

procent av pojkarna. Exempel på hur eleverna utryckte sig: 

• ”Jag tar djupa andetag och intalar mig själv att jag klarar det här, att det kommer att gå 

bra och sedan ta en sak i taget och tänker att det får ta lite längre tid bara jag gör det.” 

• ”Jag tänker ”egentligen är det här inte så svårt, och egentligen behöver jag inte känna 

såhär.” 

• ”Försöker tänka på något annat. Tränar eller liknande för att koma bort från de tankar 

som stressar mig.” 

• ”Avslappningsövningar andnings och gymnastiska.” 

3.3.1 Socialt stöd 

En fråga i enkäten berörde om eleverna pratade med någon om stress, det vill säga om de har 

något socialt stöd. Denna fråga var uppdelad i olika svarsalternativ samt ett sista öppet 

alternativ där eleverna själva fick fylla i vem de pratade med. De tillfrågade kunde fylla i flera 

svarsalternativ vilket medför att antalet svar inte överensstämmer med det totala antalet pojkar 

och flickor.  
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Figur 6. Andel av pojkarna och flickorna som ansåg att de hade socialt stöd. 

En tredjedel av pojkarna uppgav att de inte pratade med någon om stress medan flertalet av 

flickorna pratade med någon. Det fanns en statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan kön på 

denna fråga.  
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Såhär såg fördelningen av svarsalternativen ut. 

Pojkar (Totalt antal 32 stycken):   

Klasskamrater: 14 elever 

Föräldrar: 13 elever 

Flickvän: 3 elever 

Privata vänner: 2 elever 

Lärare: 2 elever 

Inte med någon: 10 elever 

 

Flickor (Totalt antal 71 stycken): 

Klasskamrater: 50 elever 

Föräldrar: 40 elever 

Privata vänner: 11 elever 

Lärare: 11 elever 

Pojkvän: 6 elever 

Syskon: 3 elever 

Tränare: 1 elev 

Inte med någon: 5 elever 

 

Både pojkarna och flickorna pratade mest med klasskamrater och föräldrar medan antalet som 

pratade med lärare var lågt hos båda könen.  
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3.4 Hur vanligt är psykosomatiska symptom hos skolelever?  
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Figur 7. Andel av pojkarna som upplevde att de hade psykosomatiska symptom. 

Svarsalternativet ofta var definierat som minst en gång per vecka till varje dag.  
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Figur 8. Andel av flickorna som upplevde att de hade psykosomatiska symptom. 
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Tabell 1. Signifikant skillnader mellan kön och frekvens av symptom studerades. 44 

Symptom * = signifikant 
Huvudvärk * 
Ont i magen * 
Ont i ryggen * 
Svårt att sova * 
Känna sig nedstämd * 
Känna sig irriterad * 
Känna sig nervös   
Känna obehag inför 
skolan   
 

På alla psykosomatiska symptom förutom känna sig nervös och känna obehag inför skolan 

fanns en signifikant skillnad mellan kön, där flickorna hade angett en högre frekvens av 

symptom. 

 

Tabell 2. Korrelation mellan fråga 3 och 11.45 

Symptom * = signifikant 
Huvudvärk * 
Ont i magen * 
Ont i ryggen * 
Svårt att sova * 
Känna sig nedstämd * 
Känna sig irriterad * 
Känna sig nervös * 
Känna obehag inför 
skolan * 
 

Det är statistiskt säkerställt att det fanns ett samband mellan hur ofta eleverna var stressade 

och hur ofta de upplevde psykosomatiska symptom.  

Detta var frågorna som jämfördes 

Fråga 3: Hur ofta upplever du att du är stressad? 

Fråga 11: Hur ofta upplever du att du har dessa symptom? 

 

 

 

 

                                                 
44 Chi-2 test 
45 Spearman`s korrelations test 
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Tabell 3. Samband mellan symptom och upplevelse av att kunna hantera stress. 46   

Symptom * = signifikant 
Huvudvärk   
Ont i magen   
Ont i ryggen * 
Svårt att sova   
Känna sig nedstämd   
Känna sig irriterad   
Känna sig nervös *  
Känna obehag inför 
skolan  
 

Det är statistiskt säkerställt, att ont i ryggen och att känna sig nervös var vanligare hos dem 

som inte visste hur de skulle hantera sin stress. En tendens till en skillnad fanns även på 

symptomet att känna sig nedstämd. 

Detta var frågorna som jämfördes: 

Fråga 6: Vet du hur du ska hantera din stress när du väl blivit stressad? 

Fråga 11: Hur ofta upplever du att du har dessa symptom? 

4. Diskussion 
Syftet med studie var att undersöka stress hos skolelever utifrån ett könsperspektiv. 

Frågeställningarna vi ville ha svar på handlade om hur elever upplevde och hanterade stress i 

skolan. Vidare ville vi få kunskap om hur vanligt psykosomatiska symptom var hos elever. 

Diskussion är strukturerad efter våra frågeställningar där de huvudsakliga resultaten 

analyseras utifrån ett könsperspektiv.  

4.1 Resultatdiskussion 

Vi presenterar diskussionen utifrån våra frågeställningar kopplat till tidigare forskning. 

4.1.1 Vad är stress för skolungdomar? 

När eleverna själva fått berätta vad stress var för dem så var de vanligaste definitionerna att 

stress var brist på tid i kombination med mycket skolarbete. Liknande resultat fanns i studien 

från SOU där ungdomar fått gett sin syn på vad stress var. Där framkom att stress var 

synonymt med tidsnöd. Alla har vi samma antal timmar per dygn vilket gör att vi måste 

                                                 
46 Mann-Whitney U test Formaterat: Engelska (USA)
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prioritera tiden för våra aktiviteter och anpassa dem efter den tid som finns till vårt 

förfogande. En del måsten som upplevs i vardagen bör minskas så att tid för återhämtning och 

pauser finns. Även höga krav hos individen var en faktor som gav upphov till en högre 

stressnivå enligt studien från FHI. Detta resultat kom också fram i vår studie då eleverna 

angett att prestation var en hög stressfaktor. Vi anser att skolarbete alltid kommer vara en 

stressfaktor för elever eftersom prov, redovisningar och inlämningar m.m. är de arbetssätt som 

utgör skolans vardag. Dock behöver inte all stress vara negativ då en viss mängd kan ha 

positiva effekter enligt Seyle.47 Exempelvis har en elev uppgett att ”ibland kan stressen vara 

positiv, det kan ge en kick. Men oftast är den negativ.”48 Denna elev var den enda som 

uppgav att stress kunde vara någonting positivt, resterande av de tillfrågade såg stress som 

enbart negativ. Detta är förståeligt då skolan var den största stressfaktorn hos många elever 

enligt SOU-studien.  

 

Utifrån analys med hjälp av Lazarus och Folkmans problem- och emotionsfokuserade teori 

om stress så framkom det att 63 procent av flickorna och 69 procent av pojkarna ansåg att 

stressen var problemfokuserad. Eftersom ett stort antal elever betraktade stress utifrån detta 

perspektiv anser vi att skolans arbete med att förebygga stress och finna handlingsstrategier 

mot stress kan vara lättare att uppnå då två tredjedelar av eleverna upplevde stress på liknande 

sätt. Vidare framkom det att resterande elever, 34 procent av flickorna och 28 procent av 

pojkarna, ansåg stress som något emotionsfokuserat. För dessa elever tror vi skolan kan ha 

svårare att finna en handlingsplan mot detta perspektiv på stress då den är kopplad till 

individen och dennes egna känslor som kan variera från person till person. På denna fråga såg 

vi inga skillnader mellan flickor och pojkar. 

4.1.2 Upplever elever stress i skolan? 

Nästan alla flickor (97 procent) upplevde att skolan var stressande. För pojkar var denna andel 

inte lika stor (84 procent) men fortfarande mycket hög. Dessa siffror anser vi är skrämmande 

då resultat i Brun- Sundblads avhandling visat att stress kan leda till fysisk och psykisk 

ohälsa. En förklaring till den höga andelen pojkar och flickor som upplevde stress i skolan 

kan ha berott på att stress hamnade i fokus i enkäten vilket kan ha lett till att eleverna kände 

efter mer och därför kanske lättare kryssade i ett ja. De pojkar och flickor som uppgett att 

skolan inte var stressande har i andra frågor i enkäten svarat att stress fanns i deras liv. Utifrån 

                                                 
47 Währborg, s. 36 f. 
48 Citat från enkätsvar, i författarnas ägo. 
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detta tolkar vi det som att det var andra situationer i ungdomarnas vardag utöver skolan som 

var stressande för dem. Vilka situationer specifikt det handlade om kan vi inte spekulera i då 

detta inte undersöktes i studien. Frankenhaeuser menade att påverkan av stress skilde sig åt 

mellan könen, att män fick ett större adrenalinpåslag än kvinnor för att kunna prestera under 

stressiga situationer. Även om andelen stressade pojkar var mindre än andelen stressade 

flickor, så kanske pojkarnas stress kan leda till negativa hälsoeffekter senare i livet, såsom 

exempelvis hjärtinfarkt. 

 

På frågan om hur ofta de tillfrågade eleverna var stressade visade resultatet att 56 procent av 

pojkarna och 75 procent av flickorna var stressade varje vecka eller oftare. Studien från FHI 

visade att andelen ungdomar som var stressade minst en gång i veckan var för pojkarna 42 

procent och för flickorna 68 procent. Denna studie var gjord på elever i år 9 och visade även 

att elever kände sig mer stressade av skolarbetet ju äldre de blev. Detta kan vara en förklaring 

till varför de tillfrågade i vår studie skattat att de oftare var stressade då de gick i år 3 på 

gymnasiet. Något som är anmärkningsvärt var att nästan dubbelt så många pojkar i vår studie 

var stressade varje vecka jämfört med Brun- Sundblads avhandling där 30 procent av pojkarna 

var stressade ofta. Denna stora skillnad på resultaten kan ha berott på att eleverna på det två 

utvalda skolorna i vår studie var stressade i högre utsträckning. Vidare kan skillnaden ha 

uppkommit eftersom antalet tillfrågade var betydligt fler i Brun- Sundblads studie.  

 

Eftersom många elever skattat högt på hur ofta de var stressade är det intressant att ännu 

djupare analysera svarsalternativet ofta. Resultatet visade endast en tendens till att flickorna i 

högre utsträckning skulle ha skattat de två högsta svarsalternativen, mycket ofta (3-6 

dagar/vecka) och alltid (varje dag). Detta resultat bör lyftas fram då det var mer än dubbelt så 

många flickor (44 procent) som svarat de två högsta svarsalternativen jämfört med pojkar (19 

procent). Även fast detta inte visade på någon signifikant skillnad mellan könen så bör detta 

resultat uppmärksammas då studierna av Brun- Sundblad och FHI också visat att flickor 

betydligt oftare upplevde stress. Kan det vara så att flickor upplever mer press att prestera i 

skolan än pojkar eller föreligger det några genetiska skillnader emellan könen som ger upphov 

till dessa skillnader rörande stress? Denna fråga är svår för oss att svara på men det vore en 

intressant inriktning på en framtida studie. 
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4.1.3 Hur hanterar elever stress? 

Enligt resultatet fanns det en tendens till skillnad mellan könen, att fler pojkar visste hur de 

skulle hantera stress. Frågan som då väcktes var om pojkarnas lägre stressnivå berodde på om 

de kunde hantera sin stress mer effektivt jämfört med flickor, eftersom nästan alla flickor 

uppgett att de var stressade. Detta samband är dock komplicerat att få klarhet i då det kan 

diskuteras hur lätt det är att komma från ord till handling. Från att i teorin veta hur man ska 

hantera stress till att kunna genomföra det i praktiken kan vara svårt anser vi. När man väl har 

blivit stressad så är man redan inne i stressprocessen vilket kan göra det svårare att tillämpa 

sin hanteringsstrategi. Ett bättre tillvägagångssätt är att lära känna de signaler som kan leda 

till stress och redan där påbörja sin hantering. I likhet med SOU-studien där ungdomars syn 

på stress undersöktes har elever i vår studie angett att prioritera/planera var det sätt som de 

flesta hanterade sin stress på.  

 

Socialt stöd  

Vårt resultat visade att det fanns en statistisk säkerställd skillnad att det var fler flickor (93 

procent) än pojkar (69 procent) som pratade med någon om stress. Enligt stressforskarna 

Lazarus och Folkman så hjälper socialt stöd till att buffra mot stress. Dock så har inga av de 

tillfrågade eleverna uppgett socialt stöd som ett sätt att hantera sin stress på, utan förslag på 

konkreta handlingar var det resultat som istället framkom. Att hantera stress genom konkreta 

handlingar definierades av Lazarus och Folkman som problemfokuserad coping medan 

emotionsfokuserad coping definierades som att ändra sina värderingar på problemet och 

därmed minska stress. Vårt resultat visade att 43 procent av pojkarna och 67 procent av 

flickorna ansåg sig ha en problemfokuserad copingstrategi medan 57 procent av pojkarna och 

33 procent av flickorna använde sig av en emotionsfokuserad copingstrategi. Enligt Lazarus 

och Folkman innefattar emotionsfokuserad coping även begreppet socialt stöd och det ansåg 

majoriteten av flickorna sig ha. Varför uppgav då två tredjedelar av flickorna att de använde 

problemfokuserad coping som inte innefattar socialt stöd? Vi anser att det kan ha berott på att 

de inte var medvetna om att socialt stöd är ett hjälpmedel till att hantera stress utan för dem 

var konkreta handlingar som att planera sin tid bättre hanteringsstrategier. Dock är det viktigt 

att påpeka att eleverna ändå pratade med någon om stress, vilket omedvetet kanske skulle 

kunna leda till hjälp att buffra mot stress. En tanke som då väcktes hos oss var, hur 

fördelningen över hur ofta eleverna kände sig stressade hade sett ut om de inte hade haft något 

socialt stöd. Vi tror att det skulle ha bidragit till att fler elever skulle ha angett att de var 
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stressade oftare. Frankenhaeusers menar att män och kvinnors hantering av stress skiljer sig 

åt, då män ofta väljer att göra någonting annat för att minska sin stress medan kvinnor gärna 

tar itu med problemet direkt. Detta resultat framkom även i vår studie då 57 procent av 

pojkarna ansåg sig använda sig av emotionsfokuserad coping, det vill säga göra någonting 

annat för att koppla bort stressade situationer exempelvis genom att träna. Andelen flickor 

som använde problemfokuserad copingstrategi var 67 procent vilken även det stämmer 

överens med Frankenhaeusers tankar om hur flickor hanterar stress, det vill säga minska på 

stress genom konkreta handlingar exempelvis prioritera och planera skolarbetet. 

 

Majoriteten av eleverna i studien angav att de pratade mest med föräldrar och klasskamrater 

om stress. Detta ser vi som positivt då Lazarus och Folkman hävdar att familjen är det 

viktigaste sociala stödet för de allra flesta individer. Då denna studie undersökte stress kopplat 

till skolan blev vi förvånade över att det var relativt få elever som pratade med lärare om sin 

stress, eftersom vi anser att lärarna har störst möjlighet att påverka stressituationen för 

eleverna. Därför bör lärare bidra till att skapa hälsosamma inlärningssituationer där fokus 

ligger på att lära för livet och inte bara press att prestera för stunden. Detta bekräftades även i 

studie av Natvig där resultat visade på att ett ökat socialt stöd från lärare var en viktig faktor 

för att bidra till välmående och hälsa hos elever. 

4.1.4 Hur vanligt är psykosomatiska symptom hos skolelever? 

Resultatet visade att det var statistiskt säkerställt att det fanns ett samband mellan hur ofta 

eleverna var stressade och hur ofta de upplevde psykosomatiska symptom. Sambandet mellan 

stress och psykosomatiska symptom i skolan bör uppmärksammas för att kunna bidra till 

bättre hälsa hos eleverna. Vi tycker att SOU-studiens förslag att implementera stresshantering 

på schemat för att försöka minska stress i skolan var en bra åtgärd att börja med. I vårt resultat 

framkom även en signifikant skillnad mellan kön, där flickor skattade att de oftare upplevde 

psykosomatiska symptom jämfört med pojkar. Vår undersökning visade därmed i enighet med 

Brun-Sundblads avhandling att kön, att vara flicka, var en viktig faktor relaterad till 

psykosomatiska symptom.  

 

I vår undersökning, där de tillfrågade var 18-19 år gamla, framkom det att 12 procent av 

pojkarna och 34 procent av flickorna ofta (minst en gång per vecka) upplevde huvudvärk. 

Detta resultat kan jämföras med studien från FHI, där de tillfrågade var 11-15 år gamla, där 

ungefär samma förekomst av huvudvärk fanns hos båda könen. Resultatet mellan studierna 
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skiljde sig dock åt mellan symptomen magont och ryggont för flickor, där de i vår studie hade 

en högre förekomst av dessa symptom. Resultatet för pojkar visade inga skillnader. I studien 

från FHI framkom det även att förekomsten av somatiska symptom ökade med stigande ålder 

för båda könen. I studien från FHI var förekomsten av psykiska besvär vanligare än somatiska 

besvär. Detta stämde väl överens med vår studie förutom hos flickor på symptomet känna 

obehag inför skolan.  

 

Det var intressant att se om det fanns en koppling mellan att kunna hantera sin stress och 

förekomsten av psykosomatiska symptom. Resultatet visade på att det var statistiskt 

säkerställt att ont i ryggen och att känna sig nervös var vanligare hos dem som inte visste hur 

de skulle hantera stress. En tendens till en skillnad fanns på symptomet att känna sig 

nedstämd. Att känna sig nervös är förståligt då man inte vet hur man ska hantera en stress 

situation som uppkommit. Men det är förvånande att ont i ryggen och att känna sig nedstämd 

var de symptom som var kopplade till hantering av stress och inte symptomen ont i magen, 

känna sig irriterad och svårt att sova, vilka vi trodde innan studien skulle vara det vanligaste 

om vi ser tillbaka på erfarenheter från vår egen skolgång. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Att använda sig av enkäter som metod har upplevts som rätt metodval då ett brett underlag 

från många elever samlats in. Någon annan metod än enkäter har inte känts relevant för att 

uppfylla syftet med vår studie. Dock så skulle intervjuer kunna vara en lämplig metod om en 

djupare kunskap om stress hos skolelever eftersöktes. Pilotstudien genomfördes utan några 

svårigheter, ingen av de medverkande ungdomarna hade några problem med att förstå eller 

besvara enkätfrågorna. En nackdel med att använda enkäter som metod är att man aldrig kan 

vara säker att de tillfrågade var helt sanningsenliga i sina svar, detta kan vara bra att ha i 

åtanke vid utformning av enkätfrågor. 

 

Elever från Samhällsvetenskapliga programmet år 3 var de som ingick i enkätundersökningen. 

Detta urval berodde på att vi trodde att det Samhällsvetenskapliga programmet var en linje 

med jämn könsfördelning. Detta var inte fallet då undersökningsgruppen bestod av betydligt 

fler flickor än pojkar, 71 respektive 32 stycken. Vid undersökningstillfällena var det dock en 

del elever frånvarande och som ej inkluderades i studien, vi vet ej om dessa var flickor eller 

pojkar och hur detta kan ha påverkat resultatet. Om majoriteten av de frånvarande varit pojkar 



 29

så kan detta ha bidragit till den ojämna könsfördelningen. Denna uppgift var något vi borde ha 

tagit reda på då det hade varit intressant att se om den verkliga könsfördelningen i klasserna 

stämde med vår uppfattning.  

 

4.3 Slutsatser och framtida forskning 

En slutsats vi kan dra från vår undersökning var att en stor andel av de tillfrågade eleverna 

upplevde skolan som stressande där tidsbrist i kombination med mycket skolarbete var den 

främsta stressfaktorn. Det var statistiskt säkerställt att fler flickor än pojkar kände sig 

stressade. Vidare visade vår studie på att hantering av stress skiljde sig åt mellan könen där 

pojkar använde sig av en emotionsfokuserad copingstrategi och flickorna en 

problemfokuserad copingstrategi. En annan slutsats vi kan dra var att det fanns ett samband 

mellan stress och psykosomatiska symptom. Detta visade sig genom att ju oftare eleverna var 

stressade desto oftare upplevde de även psykosomatiska symptom. 

 

Som tidigare nämnts blir psykisk ohälsa vanligare allt längre ned i åldrarna och vi anser att 

skolan har en viktig roll i förebyggandet av ohälsa bland ungdomar. Därför kan det vara 

viktigt att som vidare forskning undersöka hur dagens ungdomar mår i skolan och ge förslag 

på konkreta åtgärder för att öka hälsan och välbefinnandet. 

 

 Det vore även intressant att göra en djupgående studie om varför flickor är mer stressade än 

pojkar. Om detta beror på att flickor har högre krav på sig vilket bidrar till mer stress eller om 

det är genetiska betingelser som ligger bakom. 

 

En annan intressant framtida forskning vore att undersöka vilken form av coping, 

problemfokuserad eller emotionsfokuserad, som är den mest effektiva formen när elever ska 

hantera sin stress.  
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Bilaga 1. 
 

 
 
 

Till alla studenter som går tredje året på Samhällsvetenskapliga 
programmet 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Vi studerar till idrottslärare 
och hälsopedagoger. Under våren skriver vi vårt examensarbete som har syftet att undersöka hur 
vanligt förekommande stress är i skolan. 
 
Ditt deltagande är frivilligt men vi uppskattar om du tar dig tid att fylla i enkätformuläret. Detta 
för att vår studie ska bli så sanningsenlig som möjligt.  
Dina svar kommer att vara anonyma, vilket innebär att din identitet är okänd för oss. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Sofia Nilsson   Emma Ryström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Enkät 
 
 
1. Kön: Man   Ringa in ditt svar! 

 Kvinna 

 

 

2. Vad är stress för Dig?     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Hur ofta upplever du att du är stressad? Sätt ett kryss vid rätt svar!   

Aldrig_____ 

Ibland (enstaka tillfällen)_____ 

Ofta (1-2 dagar i veckan)_____ 

Mycket ofta (3-6 dagar i veckan)_____ 

Alltid (varje dag)_____ 

 

 

4. Brukar du känna dig stressad av skolan? Ringa in ditt svar! 

 Ja  

 Nej 

 

 



 

 

5. Vid vilken/vilka situationer kopplat till skolan upplever Du stress? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Vet Du hur du ska hantera din stress när du väl har blivit stressad?                 

Ringa in ditt svar! 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

7. Om du svarat Ja på föregående fråga. Hur gör Du för att hantera din stress? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   
 

8. Vet Du hur du ska undvika att bli stressad?  Ringa in ditt svar! 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  
 

 



 

 

9. Om du svarat Ja på föregående fråga. Hur gör Du för att undvika att bli 

stressad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Brukar du prata med någon om stress? Ringa in det/de svarsalternativ 

som passar bäst! 

Klasskamrater 

Lärare 

Föräldrar 

Inte med någon 

Övrigt_______________________ 

 

 

11.  Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du har: 
  Aldrig Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

    
(enstaka 
tillfällen) 

(1-2 
dagar/vecka) 

(3-6 
dagar/vecka) 

(varje 
dag) 

Huvudvärk           
Ont i magen           
Ont i ryggen           
Svårt att sova           
Känna sig nedstämd           
Känna sig irriterad           
Känna sig nervös           
Känner obehag inför 
skolan           
 

 



Vi är tacksamma för Dina svar! Emma och Sofia 



Bilaga 2. 
 
Käll och litteratursökning 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Stress 
School 
Psychosomatic symptoms 
Hälsovanor 

Adolescents 
Pupils 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
För att dessa är relevanta för vår studie och ger en bild över vilken litteratur som finns inom ämnet. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

ERIC 
LIBRIS 

School * stress * psychosomatic symptoms 
Hälsovanor 

199 
27 

1 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det var ganska svårt att finna forskning då vi endast fokuserade vår undersökning till stress inom 
skolan. Många studier tog med många andra faktorer rörande stress exempelvis familjeförhållanden. 
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