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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om stress förekommer i årskurs 1 och 3, Samt 
lärarnas uppfattningar om hur stress tar sig utryck i årskurs 1 och 3. Vidare undersöktes orsaker till 
stress och ohälsa bland elever samt lärarnas förebyggande arbete mot stress i båda årskurserna.  

 
I delen med bakgrund och tidigare forskning behandlas fenomenet stress och dess olika former i 
grundskolan. Vi tar också upp hur stress kan påverka elevernas mående. Vidare behandlades 
förebyggande arbete mot stress, alltså resurser såsom stressbollar, tyglabyrinter och hörselkåpor. 
Den teoretiska ansats uppsatsen utgår från är den relationella teorin för att lyfta betydelsen av en 
god relation mellan lärare, elev och förälder samt resten av grundskolans personal. 

 
Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sammanlagt 10 
informanter från två skolor. Resultatet från årskurs 1 visade att stress tar sig uttryck genom både 
verbal och icke-verbal stress. Majoriteten av informanterna ansåg att den verbala stressen får större 
uppmärksamhet. Även årskurs 3 upplevde lärarna att elevernas stress uttrycktes via verbal som 
icke-verbal stress. Där menade lärarna den icke-verbala stressen framstod tydligast bland eleverna. 
I det förebyggande arbetet använde sig av liknande resurser. 

 
Nyckelord: Verbal stress, icke-verbal stress, stress, relationell teori, förebyggande mot stress. 
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Inledning 

Stress i skolan är ett ämne som tas upp i olika typer av debatter och som engagerar allt ifrån 
politiker, journalister, lärare, forskare, till eleverna själva och deras föräldrar. På 
Folkhälsomyndighetens webbsida nämner utredaren Petra Löfstedt att stress blir allt vanligare i 
skolan och är en negativ faktor för barns psykiska hälsa (2016). 

 
Enligt Skolinspektionens slutrapport om elevernas behov och skolans insatser 2015 hänger barns 
hälsa ihop med lärande (2015, s. 6). Detta kan man se genom att elever med god hälsa har en större 
möjlighet att lyckas i skolan (ibid). Med andra ord kan barns lärande påverkas negativt på grund av 
stress. Därför strävar vi med denna uppsats att undersöka barns stress i skolan utifrån ett 
lärarperspektiv. Enligt Miljöpartisten Patricia Vildanfors artikel i Barometern är barn samhällets 
framtid (Vildanfors, 2012). Av den anledningen är det viktigt att barnen får utvecklas utan att bli 
negativt påverkade på grund av psykologiska påfrestningar, då till exempel prov, förhör, 
redovisningar i skolan har en tendens till att skapa stress hos eleverna.  

 
Den tidigare forskning som har kopplats till vår studie består av två avhandlingar och en 
studentuppsats. Avhandlingarna berör provångest och positioner som sker vid provsituationer. 
Med positioner menas att eleverna jämför sina prestationer med varandra vilket bidrar till att de 
sätts i olika roller det vill säga olika positioner. Studentuppsatsen handlar om hur skolpersonal 
upplever stress hos eleverna. 

 
Asiqur Rahman har intervjuat lärare från årskurs 1 och sedan sammanställt resultat och analys som 
berör årskursen. Befrin Salih har intervjuat lärare från årskurs 3 och sedan sammanställt resultat 
och analys som berör årskursen. Resterande arbete har genomförts tillsammans. 
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Bakgrund 

Nedan kommer vi behandla samhällssituationen gällande elevernas stress i skolan med hjälp av 
relevanta artiklar, rapporter och lagtexter. 

Barn och stress 

I skolans värdegrund och uppdrag om en likvärdig utbildning står det att: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2019, s. 6). 

 
Skolan ska med andra ord ta hänsyn till alla elever och att de är olika. Enligt psykologerna Erik 
Rova och Anton Sjögren är skolan en fantastisk plats fylld av glädje, lärande, gemenskap för både, 
elever och personal (2016, s. 30). Men i denna “fantastiska plats” kan stress och bråk utlösas då 
många elever kan anse att skolan är socialt påfrestande eller att miljön är störande. Sådana 
situationer kan leda till ökad stress för vissa elever medan andra klarar sig utan några allvarliga 
följder. Detta beror på att det finns barn som brister inom stresshantering vilket gör det svårt för 
barn att återhämta sig, vilket leder till att de har olika förutsättningar att lyckas i skolan (ibid).  

 
Stress och hur det påverkar barns livsvillkor negativt är något som diskuteras idag. I en artikel 
skriver barn-och ungdomsläkaren Sven Bremberg och generalsekreteraren för Bris Magnus 
Jägerskog i Göteborgs-Posten att barns psykiska hälsa försämras av stress och otrygghet i skolan 
(2018). I Bris årsrapport för 2017, Barn och unga, står det att barn som söker sig till Bris främst 
hör av sig på grund av att de upplever stress i skolan (Bris, 2017, s. 4). Det brukar ofta handla om 
oron kring betyg, läxor och funderingar om framtiden. Bris nämner även att i dagsläget blir det 
vanligare att elever från grundskolan inte är behöriga till gymnasiet. Därefter menar 
barnrättsorganisationen att den psykiska ohälsan har ökat sedan 1980-talet (Bris, 2017, s. 8). Barn 
upplever stress och det påverkar hela deras livssituation, vilket kan upplevas påfrestande (Jägerskog 
& Bremberg, 2018). Skollagen 5 kap. 3§ (SFS, 2010) säger att elever ska tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. Vidare nämner Lärarnas Riksförbund att skolan har en 
tillsynsplikt och läraren måste följa denna tillsynsplikt (2019). Denna plikt innebär att skolan har 
ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltid. I och med att skolan har denna tillsynsplikt 
är läraren tvungen att följa den och se till att eleverna mår bra (ibid).  

 
På grund av att alla är olika och har varierande förutsättningar upplever man stress av olika 
anledningar. Skolläkaren Nils Lundin menar att det beror på barns olika livserfarenheter (2016, s. 
4). Fortsättningsvis skriver Ellneby om att vuxna oftast har en möjlighet att välja vad de vill arbeta 
med, genom att vuxna inte följer en läroplan. Barn har inte den möjligheten eftersom lärarna 
undervisar utefter en bestämd läroplan. Vidare poängterar Ellneby att skolan är teoretiskt 
strukturerad med tester och prov vilket gör att vissa elever gynnas och andra utsätts för kronisk 
stress. De elever som gynnas presterar bättre under stress och behöver det för att utvecklas. Denna 
typ av stress kallas positiv stress. Negativ stress är det som främst kommer i åtanke när man talar 
om stress (1999, s. 59). 
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Positiv stress respektive negativ stress 

 
Läkarna Clas Malmström och Charlie Nihlén skriver om att positiv stress kan upplevas av 
människor som effektivt lägger sin energi och tid på något de prioriterar (2002, s. 10). Samtidigt 
som människorna utnyttjar sina resurser i både tillvaron och i arbetet kan de få en bättre livskvalitet. 
Detta kännetecknas av en blandning av goda prestationer och hög grad av välbefinnande (ibid). 
Det ger människan tillräckligt med återhämtning med jämna mellanrum i stressystemet (2002, s. 
51).  

 
Vidare tar författarna upp tidigare forskning som menar att positiv stress är stimulerande, 
utvecklande samt nyttigt för hälsan. Negativ stress är något skadligt, nedbrytande och/eller 
sjukdomsframkallande (Malmström & Nihlén, 2002, s. 52). Det finns två typer av negativa 
stressreaktioner, där den ena är kortvarig och den andra långvarig. Den vanligaste typen är brist på 
sömn och vila vilket efter en lång period kan leda till överansträngning samt utbrändhet. Den andra 
reaktionen bildas vid hög och långvarig press, osäkerhet, oro samt anspänning. Denna typ av 
reaktion leder till utmattning och kan i värsta fall leda till en utmattningsdepression om situationen 
pågår under en längre tid (2002, s. 60–61). 

 

Stress i skolan 

Det är viktigt att man mår bra i skolan eftersom när man väl är olycklig så kan det bidra till att man 
blir stressad. Detta är något som har tagits upp av läkaren inom psykisk hälsa Sarah McNamara. 
Hon menar att det finns bevis för att stress i skolan påverkar barns psyke och hälsa. Faktorer som 
hon har tagit hänsyn till gällande skolan är betyg, lärare, läxor, förståelse och allmän oro inför 
framtiden. Från ett djupare perspektiv så kan det vara att läraren har icke-strukturerade lektioner, 
otåliga lärare, tester, examination av förståelse, rädsla av att förlora en vän och rädsla av kritik från 
lärare eller elev. Också överbelastning och grupptryck kan framkalla stress (2000, s. 41). Enligt 
McNamara är stress en term som vi använder dagligen för olika situationer. Det finns olika faktorer 
som bidrar till stress (McNamara, 2000, s. 4). Dessa skiljer sig från person till person. Exempel på 
faktorer kan vara ens inre tillstånd, en händelse eller miljöpåverkan (ibid). Elever kan tycka att 
rörelsefriheten i ett klassrum begränsas av de små lokaler de vistas i samtidigt som att skolgården 
är full av vuxna och andra elever. Varje vardag får eleverna komma till skolan och uppleva olika 
händelser och snabba byten mellan lektionerna och lunchen. Detta anser Ellneby vara en stressande 
miljö, då eleverna aldrig får uppleva ett riktigt avslut, utan istället får de springa mellan lektioner 
och lärare. Vidare nämner pedagogen Ellneby att stress är något som inte går ihop med 
koncentrationen (2000, s. 181). Om elever inte får tillräckligt med plats att leka och utvecklas i lugn 
och ro kan detta leda till att barnens förmåga till koncentration påverkas negativt. Barn mår bättre 
med tid åt lek och vila som i sin tur bidrar till en balans mellan trygghet och utmaningar. Detta kan 
stärka barns koncentrationsförmåga (Ellneby, 2000, s. 59). 

 
Enligt professorn i pedagogik och specialpedagogik Ann Ahlberg handlar det vanligaste 
debattämnet om ett stort antal elever som inte lyckas få godkänt betyg i matematik, svenska och 
engelska. Hon menar att det oftast beror på att skolan inte har de resurser som krävs för att kunna 
bemöta varje barns behov för ett lyckat lärande. Vilket i sin tur leder till alltför stora klasser samt 
att det motverkar pedagogernas intentioner med undervisningen (2001, s. 71). Vidare nämner hon 
olika orsaker till att vissa barn är i behov av stöd: stora skolor, brist på utbildade lärare, brist på tid 
och koncentrationssvårigheter hos barnen (2001, s. 14).  
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Verbal och icke-verbal stress 

Ellneby säger att små barn kan förmedla sin stress via olika typer av agerande. När ett barn klöser, 
sparkar, drar andra i håret eller sliter leksaker från andra kan det vara ett tecken på att barnet inte 
mår bra och kan uttryckas genom icke-verbal stress. Medan om barnet svär och skriker ord som 
“dumma dig, du är äcklig” kan det bero på att barnet kanske inte mår bra, vilket beskrivs som i 
verbal stress (2000, s. 73). Den icke-verbala stressen visar sig genom att barn slåss, detta för att de 
känner ett behov av att uttrycka sitt missnöje eller nedstämdhet. Stress kan även framträda genom 
användandet av könsord och öknamn till klasskamraterna för att “chockera” de vuxna eller för att 
visa sig störst och bäst gentemot klasskamraterna (ibid). Ellneby påpekar att den verbala stressen 
även kan uttryckas genom att barnet under en längre period ljuger, retas eller stör andra (Ellneby 
2000, s. 74).  

 
Barnpsykologen Emma Fransson skriver att barns kroppsliga och psykiska hälsa hör ihop med oro 
och stress (Fransson u.å). Vilket i sin tur kan uttryckas på olika sätt. Barnet kan påverkas av fysisk 
stress, även kallad icke-verbal stress. Exempelvis magont och eller rubbningar i barnets utveckling. 
Barn kan anse att det kan vara jobbigt att föräldrarna bråkar, eller att favoritpedagogen som man 
har format ett band till byter skola eller slutar. Det kan i sin tur leda till att barnet beter sig busigt 
eller bråkigt men även att hen kan klaga på magont, sömnbrist eller tappad aptit. Men det är inte 
alltid det finns en kroppslig förklaring till varför barnet har ont eller tappad aptit. Det kan bero på 
att barnet har psykologiskt ont. Fransson menar att man kan beskriva denna förklaring som rädsla, 
ledsenhet och oro. Dessa jobbigheter kan fastna i barnets kropp. När både barn och vuxna blir 
stressade eller rädda så kan kroppen reagera på detta genom att vara redo för att fly eller vara beredd 
på att kroppen ska ta skada. Om man utsätts för stress under en längre period tar kroppen skada. 
Detta kan i sin tur leda till att det barnet känner inom sig kan komma ut både fysiskt och psykiskt. 
Det är inte alltid barn kan uttrycka sina känslor som vuxna kan då de saknar ord för sina känslor. 
Däremot lyfter Fransson att magen i vissa fall verkligen gör ont även om det bara är psykologiskt 
(ibid).  

Förebyggande av stress  

KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp som ofta återkommer när ämnet stress diskuteras. 
Enligt skolläkaren Lundin kan vi hantera våra känslor av stress genom att försöka balansera våra 
liv för att tillvaron ska kännas mer meningsfull, begriplig och hanterlig. Särskilt inom skolan där 
stress kan upplevas och ses olika beroende på individ och livssituation. Lundin poängterar vikten 
av det förebyggande arbetet i den pedagogiska vardagen, att den ska vara regelbunden och 
organiserad. Läraren ska kunna se och analysera olika stressfaktorer för att förebygga stress. 
Lärarens och elevernas lärmiljö påverkas beroende på hur undervisningen är organiserad. Skolan 
kan också hjälpa eleverna att undersöka olika återhämtningsstrategier, för att eleverna inte ska 
utsättas för den långvariga stressen som i sin tur kan leda till ohälsa och långvariga problem 
(Lundin, 2016 s. 3).  

 
År 2012 visade Skolverkets attitydundersökningar att 30 procent av flickorna samt 23 procent av 
pojkarna ofta eller alltid känner stress i skolan (Lundin, 2016 s. 4). Däremot i årskurs 4–6 visades 
det ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. Av dessa elever säger 14 procent att de känner 
sig stressade, en till flera gånger i veckan (ibid). Den största orsaken till att eleverna känner sig 
stressade är enligt; mellan, högstadiet och gymnasieeleverna läxor och hemuppgifter. De menar att 
läxor och prov i olika ämnen ofta hamnar på samma tillfälle, vilket stärker elevernas stress. Eleverna 
har höga krav på sig själva vilket gör eleverna mer stressade. Men enligt Lundin är kraven från 
föräldrar och lärare inte lika höga som elevens egna krav (Lundin, 2016, s. 5). Det är även viktigt 
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för eleven att bli sedd och hörd av den vuxna för att eleven ska få känslan av meningsfullhet 
(Lundin, 2016, s. 7).  

 
Youki Terada jobbar för webbsidan Edutopia som forsknings- och standardredaktör. Han har listat 
upp 17 olika resurser. För förebyggande av koncentrationssvårigheter med inriktning mot barn 
med särskilda behov (Terada, 2018). Tre av dessa resurser är stressbollar som barnen kan klämma 
på under bänkarna för att inte störa andra barn, bakgrundsljud som musik och tyglabyrinter. Detta 
beskriver specialpedagogen Marie Forsman på Norra skolan i Sveg för Per Bengtsson som är 
redaktionssekreterare för webbsidan Specialpedagogik. Tyglabyrinten har en insydd glaskula som 
barnen kan försöka flytta runt i gångar i tyget. Tyglabyrinten används för att stärka barnens fokus 
under genomgångarna istället för att barnen ska skramla med pennor, linjaler och bänklock 
(Bengtsson, 2019). I ett reportage av journalisten Ulrika Fjällborg (2019) nämns Källbrinksskolans 
nya möblering och inredning av klassrummen i Huddinge. De har anpassat klassrummet utefter 
elevernas behov genom att bygga klassrum som kan stänga ute ljud-och ljus intryck. Detta för att 
klassrummen ska leda mot koncentration. De nya klassrummen bidrar till en bättre lärmiljö och 
studiero för barn med särskilda behov. I reportaget beskrivs skolpsykologen och skolutvecklaren 
Malin Valsös tankar kring skol-arkitektur. Valsö hävdar att stress kan försämra den kognitiva 
förmågan hos barn på grund av den miljö de vistas i. Vidare tolkar Fjällborg detta och menar att 
en stökig skolmiljö kan förebygga svårigheter hos barn. Avslutningsvis listar även Fjällborg 10 olika 
resurser i det perfekta klassrummet. Den första punkten är att minska på det “visuella bullret” alltså 
utsmyckningar, mönster och färger för att komma undan från olika distraktioner. Den andra 
punkten handlar om att minska glasdörrar eller glasväggar för att få bort en utemiljö med mycket 
rörelse. Den tredje punkten syftar till en god akustik i klassrummet. Den fjärde punkten handlar 
om god ventilation som ska matcha klassrumsstorleken. Den femte punkten handlar om att skapa 
trygghet genom att tydligt avgränsa lärmiljöer och en stabil grupptillhörighet. Den sjätte punkten 
syftar till bänkar med lock istället för separat förvaring. För att minska på springet i klassrummet. 
Sjunde punken handlar om utrymme till rörelsepauser som är anpassad för rörelser och inte bara 
still sittande. Åttonde punkten handlar om att möblera elevernas bänkar och stolar utifrån den 
undervisning som huvudsakligen bedrivs. Punkt nio berör ergonomin för eleverna alltså 
sittmöblerna och borden. Den sista punkten handlar om ljus och justering av ljuset för att 
säkerställa en god allmän belysning (Fjällborg, 2019). Ännu en resurs som många skolor har att 
erbjuda elever som skydd mot buller och höga ljudnivåer är hörselkåpor. Detta tar reportern Linnéa 
Ivarsson upp i ett inlägg i SVT nyheter (Ivarsson, 2017). 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att tas upp för att få kunskap och en djupare förståelse 
av fenomenet stress i skolan. Två av nedanstående avhandlingar berör elevernas positioner under 
provsituationer samt provångest. Med positioner menas att elevernas prestationer sorterar eleverna 
i olika roller, exempelvis bra eller dålig. Vidare finns även en studentuppsats med i studien, då vi 
inte riktigt kunde hitta en avhandling som berörde stressens utryck i årskurserna 1 och 3. Dessa 
avhandlingar och studentuppsatsen finns med för att förstå den forskning som vårt arbete delvis 
bygger vidare på. 

Positioner och ångest bland barn  

Forskaren och lärarutbildaren Anette Baggers avhandling fokuserar på matematikdidaktik och 
specialpedagogik. I avhandlingen Prövningen av en skola för alla skriver hon om förutsättningarna av 
införandet av nationella proven i årskurs 3 med ett särskilt behov av elevens stöd (Bagger, 2015, s. 
1). Bagger har samlat kunskap om elevernas meningsskapande vid provsituationer. Detta har gjorts 
genom observationer av provsituationer, intervjuer med lärare och elever. Samt besök som både 
har skett före och efter observationerna av provsituationerna. Därefter har hon analyserat det 
meningsskapande som sker i klassrummet för att kunna avgränsa sin forskning till diskurser och 
positioner som skapas bland elever. Detta gör hon genom att endast fokusera på elevernas 
prestationer som leder till den roll eller position eleven hamnar i. De teorier som Bagger har använt 
är inifrånperspektiv och socialpolitiskt perspektiv (Bagger, 2015, s. 37). År 2010 samlades 
kunskapen från 8 skolor, 10 klasser och 206 elever (Bagger, 2015, s. 41).  

 
Positionering innebär att elever får olika roller beroende på hur de presterar i det här fallet inom 
matematik. Bagger fokuserar på positioner som kommer till i olika provsituationer. 
Forskningsresultatet visar att prestation och status positionerar eleverna i förhållande till varandra. 
De elevpositioner som skapas är exempelvis: vinnare, förlorare, bra eller dålig i matematik. Elever 
som känner okunskap, stress eller ledsenhet är de elever som är i behov av uppmärksamhet och 
stöd. Dessa elever kan uppleva negativ stress vid provtillfällen eller när något står på spel (Bagger, 
2015, s. 67).  

 
Vid tävlingssammanhanget blir provskrivningar en tävling för eleverna, tävlingen går ut på att 
lämna in provet först eller ha flest poäng. Medan testsammanhanget handlar om att eleven ska vara 
bäst eller sämst. Det handlar om prestationen men också om att vara en god elev eller som Bagger 
beskriver det, “testtagare”. När elever känner press för det som står på spel visas barnets 
meningsskapande samt upplevelser av ledsenhet, okunskap och stress. Enligt Bagger visades 
okunskap hos eleverna genom förnekelse av barnets egna förmågor. Vidare menar Bagger att 
stressen hos eleven kunde handla om oro gällande provet och tankar av att något stod på spel 
(2015, s. 69–70). Bagger anser att prov kan ha en positiv inverkan på eleven om det går bra för hen 
vilket också bidrar till en positiv inställning inför lärandet (2015, s. 2). Med det menas att en negativ 
inställning också kan ha en negativ inverkan på lärandet.  

Provångest 

I doktor Beth A Fultons avhandling om utbildning inom skola beskrivs tester och prov som en 
norm i skolan. Provresultaten används som utgångspunkt för viktiga diskussioner kring lärare och 
rektorers arbete (Fulton, 2016, s. 1).  Elever som har ångest inför exempelvis naturorienterande 
prov kommer att försöka undvika ämnet och välja bort det som ett karriärval i framtiden. Elever 
med ångest inför prov har ofta känslor av hjälplöshet och låg självkänsla (Fulton 2016, s. 2). Fulton 
nämner att när en elev upplever en stressfull situation exempelvis prov eller testtillfällen får hen en 
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“flight or fight respons”. Fultons exempel på “flight or fight responsen” är exempelvis när du är 
ute i skogen och möter på ett farligt djur. Vid denna situation förbereder du en “fight or flee 
respons” vilket innebär att man står kvar och slåss för att kämpa emot exempelvis monstret. Men 
det kan även hända att man springer snabbt bort från djuret och känner ängslan. Hjärnan associerar 
denna typ av oro, ängslan till fara. Det är denna typ av känsla man kan uppleva vid provtillfällen 
(Fulton, 2016, s. 4). Prov-och testångest kan medföra olika typer av beteenden exempelvis 
gråtande, kräkande samt känslor som oro, rädsla, och stress (Fulton, 2016, s. 5). Vidare anser Fulton 
att lärare ska erbjuda ett lugnt och tryggt lärande. Lärande ska vara roligt, kreativt, spännande samt 
utföras på olika sätt för att bidra till ett varierat lärande. Detta krävs för att förebygga prov-och 
testångest i skolan (Fulton, 2016, s. 7) 

 
Enligt Beth A Fultons avhandling har forskare kommit fram till att provångest ofta är ett problem 
relaterat till skolans värld. Den press som medförs vid prov och testtillfällen orsakar ängslan och 
stress (Fulton, 2016, s. 37). Den metod som har använts för Fultons forskning är att man har frågat 
ut elever med en pulsmätare. Detta för att mäta ångesten under tillfället. Därefter har hon tagit 
hänsyn till elevernas resultat av proven som har jämförts med deras mätningar från pulsmätaren 
(Fulton, 2016, s. 38). Denna studie har genomförts i New York i årskurs 4. Studien utfördes i tre 
klasser.  Studiens resultat visade att de med högre ångest enligt mätningar fick sämre resultat på 
proven.  

 
Fulton poängterar att provångest är ett mycket relevant ämne som har stor betydelse ända sedan 
1900 talet. Individers olika typer av ångest påverkar inte bara elevernas skolprestationer utan även 
motivation till lärande, karriärutveckling, personlighetsutveckling och hälsa negativt (Fulton, 2016, 
s. 56–57). Det är lärarens uppgift att stötta, förbereda eleverna och inte pressa dem i onödan. 
Lärarna, föräldrarna och skolan borde försöka få eleverna att göra sitt bästa (ibid).  

Stress i grundskolan 

I en studentuppsats inom lärarutbildningen av Emelie Steen beskrivs stress som ett fenomen i 
grundskolan. Hennes studie handlar om stress bland elever och hur det uppmärksammas och 
upplevs av skolpersonal (Steen, 2019, s. 4). Den metod som användes i denna studie var kvalitativa 
intervjuer med sammanlagt fem ur personalen från en och samma skola (ibid, s. 13). Informanterna 
bestod av en skolkurator, fritidspedagog, skolsköterska, examinerad lärare och en rektor. Efter att 
intervjuerna transkriberades användes datainsamlingen till analys. Det teoretiska perspektiv som 
Steen använde sig av i sin studie var fenomenologi. Syftet med detta teoretiska perspektiv för denna 
studie var att precisera hennes frågeställningar.  Sedan kategoriserade hon den insamlade datan i 
olika teman. Detta för att den skulle motsvara skolpersonalens upplevelser av fenomenet stress i 
grundskolan (Steen, 2019, s. 12).  

 
Steens resultatstudie är indelat i tre delar; Stress hos barn och unga, hur stress visar sig hos barn 
och unga samt skolans hjälp till barn och unga som lider av stress (Steen, 2019, s. 16). Första delen 
av resultatet påvisade att begreppet stress är svårtolkat. Alla informanter var eniga om att eleverna 
på skolan upplevde stress (ibid). Det andra resultatet visade att skolpersonalen kunde se ett 
utåtagerande hos eleverna vid stress. Detta agerande från eleverna kunde vara verbalt och icke-
verbalt och framträdde mest i sociala sammanhang. Som exempel lyfts en av informanternas 
upplevelser av att eleverna kunde verbalt visa sitt missnöje över betyg mot lärarna och skolsystemet. 
Eller att eleverna som kände stress kunde retas eller mobba andra, vilket kan skapa konflikter med 
skolkamrater (Steen, 2019, s. 16–17). Vid stress kunde eleverna ibland få en “mental låsning”. 
Eleverna kunde inte ta emot instruktioner och prestera på den nivå de vanligtvis gjorde. Vid sådana 
tillfällen brukade lärarna hjälpa eleven med vägledning och förståelse. Det visade sig också att elever 
under stress kunde ta till flykten och bli rastlösa. Då kroppen ville komma bort från situationen 
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och de kände oro (Steen, 2019, s. 18). Den tredje och sista delen av resultatet visade att alla 
informanter jobbade på olika sätt för att kunna förebygga stress hos deras elever. Informanterna 
var enade om att samtal med eleverna var ett hjälpmedel alla använde sig av. Vidare beskrevs det 
arbete som görs i klassrummet och trapphuset för att skapa ett lugn i skolan. Exempelvis 
gruppövningar för att eleverna ska lära känna varandra och känna trygghet i skolan (Steen, 2019, s. 
19–20). Några av informanterna nämnde även att de använde sig av avslappningsövningar och att 
de hade kontakt med föräldrarna om de såg att eleverna skulle må dåligt. I trapphuset är 
skolpersonalen noga med att eleverna inte ska springa eller skrika för att hålla en stressfri miljö 
(Steen, 2019, s. 21).  

Sammanfattning av forskningsöversikt 

I denna del presenteras tidigare forskning om fenomenet stress och olika situationer som den kan 
framträda. Bagger (2015) hävdar att elever som känner okunskap, stress och ledsenhet är elever i 
behov av stöd, eftersom det kan leda till negativ stress, som i sin tur leder till att elevens prestationer 
sänks i skolan. Dessa prestationer jämförs av eleverna med varandra som bidrar till att de sätter sig 
själva och andra i olika roller. Fulton menar att ångest inför prov kan leda till att eleverna väljer 
bort ämnet och inte vill ha något med det att göra i framtiden. Fulton (2016) tar även upp att eleven 
kan uppleva flight or fight vid stressfulla situationer. Fulton tar också upp att stress väcker olika 
känslor och beteenden hos elever, exempelvis oro, rädsla och gråtande. Steen (2019) tar också upp 
att eleverna kan ta till flykt vid stress och känna oro i kroppen. Därefter nämner hon att det kan 
ske mentala låsningar som begränsar elevernas prestationer. Enligt Steens resultat var samtal mellan 
skolpersonal och elev viktigt för att förebygga stress. Steens informanter menade att de var 
noggranna med regler som exempelvis att inte skrika eller springa i trapphuset för att bevara en 
lugn och trygg skolmiljö.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att arbeta med denna studie utifrån relationell pedagogik även kallad relationell teori, 
för att undersöka hur lärarna uppfattar elevernas stress samt förebyggande arbete i årskurs 1 och 
3. Den relationella teorin används för att kunna få en större förståelse kring hur lärare kan uppfatta 
elevernas mående. Teorin är av vikt för vår studie eftersom relationen mellan lärare och elev är 
viktig. 

Relationell teori  

Denna studie kommer att utgå från relationell teori som handlar om samarbeten, relationer 
kommunikation mellan lärare och elev. Relationell pedagogik kan ses som ett teoretiskt synsätt med 
inriktning på utbildning där relationer, individuella och kollektiva förhållanden står i fokus (Aspelin, 
2013, s.14). En individs identitetsskapande formas genom möten och relationer med andra 
människor. Detta formar människans personlighet enligt psykologiprofessorn Kenneth J. Gergen 
(ref. i Dahlbeck & Westlund, 2019, s.13). Lärandet är inte en process som i första hand sker inom 
eleven eller utanför den enskilda eleven. Det är inte heller bara läraren som lär ut och kan påverka 
undervisningen som sker i klassrummet. Lärandet sker i samspel mellan lärare och elev, i det som 
Jonas Aspelin kallar mellanrummet. Alltså i det konkreta mötet mellan lärarens och elevens värld 
(Mathiasson, 2013). Med detta anses relationen samt lärandet mellan läraren och eleven spela stor 
roll inom den relationella teorin.  

 
Relationsbegreppet är dubbelsidigt. Den ena delen handlar om hur man strukturerar utbildningens 
sociala liv. Detta menar Aspelin att alla lärare försöker leva upp till det vill säga att vara med om att 
bygga upp en igenkännlig socialitet och ordning i utbildningen (Aspelin, 2013, s.13). Den andra 
delen innebär att relationell pedagogik utgör ett avbrott eller genombrott i vardagens struktur. Ett 
konkret exempel är enligt Aspelin ett personligt möte eller oförberedd händelse (ibid). Det 
personliga mötet bygger vidare på begreppet “mellanrummet” och är det som sker mellan lärarens 
och elevens världar (Mathiasson, 2013).  

 
I skolverkets moduler beskrivs hur lärare kan bemöta, stötta och hjälpa elever i skolan med hjälp 
utav olika arbetssätt. Vidare nämner forskaren inom specialpedagogik Ulf Jederlund i Skolverkets 
modul Inkludering och skolans praktik, ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. Alla 
pedagoger på skolan måste agera och sträva efter att undervisningen och skolans lärmiljöer ska 
gynna elever istället för att motverka dem (Jederlund, 2017). Det är skolan som har problem och 
inte den enskilda eleven med särskilt behov. Han poängterar att det egentligen är mötet med andra 
och olika lärmiljöer som skapar svårigheter. För att alla barn ska trivas i skola borde lärmiljön 
skräddarsys till en gynnande lärmiljö för barnen. Modulen av Jederlund syftar till att stärka 
samarbetet och utvecklingen av undervisningen som kan leda till en delaktighet för alla elever. 
Dessutom ligger fokuset på kommunikationen och samspelet som sker vid mötet mellan lärare och 
elev. Undervisningen ska bygga på goda relationer som ska bidra till ett lugn och ett positivt lärande. 
På så sätt ökar förståelsen till elevens lärande, behov och vad som krävs för att förebygga elevernass 
svårigheter i skolan. Vilket i sin tur leder till att delaktigheten, tryggheten och känslan av tillhörighet 
ökar bland eleverna (Jederlund, 2017). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare uppfattar elevernas stress i årskurs 1 och 3 samt 
hur stressen tar sig utryck. Vi är också intresserade av hur man som lärare kan förebygga elevernas 
stress i skolan.  

1. Hur uppfattar lärarna sina elevers stress i årskurs 1 och 3 och hur tar sig stressen utryck?  

2. Hur beskriver lärarna sitt förebyggande arbete mot elevernas stress i årskurserna 1 och 3? 

3. Vad menar lärarna är orsaken till elevernas stress i årskurs 1 och 3?  

 



 

 

 

 

15 

Metod 

Kvalitativa intervjuer 

I denna studie har vi gjort intervjuer med lärare. Intervjuerna var kvalitativa och ostrukturerade. Vi 
har valt intervjuer för att få en djupare förståelse av hur lärare känner och tänker om elevers relation 
till stress. Detta för att man kan få ett mer utvecklat svar som annars inte framförs i en enkät (Bell 
& Waters, 2016, s. 189). Carlsson tolkar Kahn och Cannells begrepp ”fria intervjun” som att det 
handlar om att komma till klarhet om intervjuarens uppfattningar samt erfarenheter om frågan som 
undersökningen berör (Carlsson, 1991 s. 32).  

 
Trost menar att kvalitativ studie kan vara en bra utgångspunkt om man vill förstå människans 
resonemang och reaktioner. Även en kvantitativ studie hade fungerat men inte lika optimalt. Då 
kvantitativ studie är oftast väldigt ytlig (Trost, 2010, s. 32). När vi intervjuade tänkte vi på att det 
skulle vara en god stämning så att det skulle kännas tryggt att svara på frågorna. Vi försökte skapa 
tillit och förtroende i samtalet. Detta skriver även Richard A. Krueger är viktigt (1998, s. 6).  

 
Gällande intervjufrågor anser Bertil Carlsson att man ska börja försiktigt. Alltså starta med ofarliga 
och allmänna saker att ta upp. Vidare menar Carlsson att en bra start på en intervju kan ofta vara 
att intervjuaren berättar och förklarar till vilket avseende intervjun görs. Till exempel att man 
berättar och eller klargör om det är en avhandling, utredningsarbete eller en forskningsrapport 
(Carlsson, 1991, s. 37). Den data som har samlats in efter intervjuerna innehåller rikt material som 
sedan sorteras i olika mönster av intressanta åsikter och skeenden (Trost, 2010, s. 25). Vi har spelat 
in intervjuerna med hjälp av dator och mobil som sedan transkriberades. Längden på intervjuerna 
varierade men var cirka 15 – 40 minuter långa. Intervjuerna ägde rum i lärarnas klassrum eller 
grupprum.  

Deltagare 

Deltagarna i vår studie är utvalda i från två olika skolor med sammanlagt tio informanter. Fem 
informanter från årskurs 1 som Rahman intervjuade och fem från årskurs 3 som Salih intervjuade. 
Den första informanten som Rahman intervjuade har fått fingerade namnet Emilia och har varit 
verksam lärare i 25 år. Den andra informanten som deltog i vår studie har fått heta Elsa och har 
varit verksam lärare i 20 år. Den tredje deltagaren har fått namnet Annika som har varit 
verksam lärare i 40 år.  Den fjärde deltagaren har fått namnet Klara som har varit verksam i 35 år. 

Den sista deltagaren från årskurs 1 fick namnet Margareta och har varit verksam i 1/2 år alltså 1 
termin. 

 
Salihs första informant har fått namnet Jannika och hon har varit verksam lärare i 13 år. Den andra 
informanten har fått namnet Amanda och har varit verksam i 7 år i grundskolan. Den tredje 
informanten fick namnet Sanna och har varit verksam i 5 år. Den fjärde informanten fick namnet 
Elise och har varit verksam lärare i 16 år. Den femte och den sista läraren från årskurs 3 har fått 
namnet Emma. Hon har varit verksam lärare i 8 år.  
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Avgränsning  

Vi har gjort en avgränsning genom att endast intervjua lärare från två olika skolor. Intervjuerna 
från årskurs 1 var från en småstadsskola på landsbygden. Skolan hade strax över 400 elever. 
Intervjuerna från årskurs 3 var från en storstadsskola med cirka 600 elever. Det är fem lärare från 
årskurs 1 och fem lärare från årskurs 3. Stress är ett brett fenomen med många bakomliggande 
faktorer till exempel miljö och händelser. Därför har vi valt att endast fokusera på elevernas stress 
i skolan. Vi vet att stress hemma kan ha en stor faktor till att de även kan bli stressade i skolan. 

Urval  

Lärarna som har intervjuats har vi fått kontakt med genom snöbollssampling. De vi har först och 
främst kontaktat är våra VFU - handledare och använt oss av bekvämlighetsurval. Därefter för att 
få tag i andra personer som är lämpliga och intresserade (Carlsson, 1991, s. 35). Deltagarnas ålder 
varierade allt ifrån 26 år - 58 år. Erfarenheten varierade men alla lärarna var legitimerade.  

Validitet och reliabilitet  

Elever är olika individer och känner stress på grund av olika orsaker vilket bidrar till att det kan 
vara svårt att få samma resultat igen. För att vår studie ska få ökad validitet krävs mer forskning 
inom ämnet. Våra informanter var legitimerade lärare från två olika skolor och årskurser. Resultatet 
av deras tankar samt åsikter var oberoende av varandra och har utefter studiens frågeställningar 
presenterats i resultatdelen. Vi kommer sedan att ställa dessa lärares tankar i relation till den tidigare 
forskningen. 

 
För att stärka studiens reliabilitet har intervjuerna röstinspelats och förvarats i säkert förvar. Vi har 
även transkriberat intervjuerna efter att de var genomförda. Innan vi började intervjuerna fick våra 
informanter läsa ett informationsbrev där forskningsändamålet framgick. Informanterna blev 
försäkrade om att den insamlade datan inte kommer utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Informanternas åsikter och värderingar kommer hållas anonyma och bevaras 
i säkert förvar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det är endast behöriga som kommer att ha tillgång 
till dem.  
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Resultat och analys 

Hur uppfattar lärarna sina elevers stress och hur tar sig stressen uttryck?  

Årskurs 1 

Klara anser att stress kan vara något dåligt för hälsan samtidigt som vissa kan gynnas av stress. Hon 
menar att vissa elever kommer igång när de upplever stress medan andra kan må dåligt av det. 
Vidare påpekar hon att verbal stress är det som får mest uppmärksamhet, eftersom eleverna är 
högljudda och tar utrymme. Den icke-verbala stressen är något som hon måste analysera mer 
djupgående för att få en förståelse över hur eleven känner.  

 
[...] Det kan ju vara både bra och dåligt. Ibland är det bra med stress. För att få saker gjort men 
sen kan man ju ha en dålig stress och då mår man ju inge bra. Då känner man ju att man inte 
hinner med det man ska. [...] det kanske är att någon far fram och låter. De andra är nog svårare 
att se. Då måste jag nog fråga mer (Klara). 

 
Enligt Clas Malmström och Charlie Nihlén beskrivs positiv stress såsom Klara ovan beskriver, att 
för vissa elever kan positiv stress leda till goda prestationer och hög grad välbefinnande (2002, s. 
10, 51). Medan motsatsen till den positiva stressen som Klara förklarar kan påverka eleven negativt. 
Detta poängterar även Clas Malmström och Charlie Nihlén att negativ stress är något skadligt och 
eller nedbrytande för hälsan (2002, s. 52). Baggers forskning har fått liknande resultat som visar att 
elever som upplever ledsenhet eller stress kan leda till negativ stress och detta menar Bagger kan 
hända vid tillfällen där något står på spel (Bagger, 2015, s. 67). 

 
Elsa berättar om hur hon uppfattar elevernas beteenden vid stress. Hon nämner att det kan bli 
väldigt pratigt och högljutt vilket i sin tur leder till att de andra eleverna kan bli störda i 
undervisningen. Vilket kan leda till en kedjereaktion. ”Det är väl just det kanske att det blir väldigt pratigt, 
högljutt [...] att de stör i klassrummet eller att de höjer rösten” (Elsa). 

 
Precis som Elsa berättar Emilia om verbal stress som något utåtagerande. Detta utåtagerande 
beteende visas genom att eleverna skriker och blir högljudda. “[...] Då blir dom kanske ledsna, dom 
kanske blir utåtagerande. Jaa det är nog på det sättet man kan se [...] Verbal stress, jaa det är väl då när dom är 
utåtagerande och sen så skriker” (Emilia). 

 
Annika svarar direkt att den stress som syns i hennes klassrum är det verbala eftersom hon 
uppfattar det som att eleverna blir stressade när de inte får hjälp på en gång. Den verbala stressen 
visar sig genom att eleverna blir högljudda. Vidare nämner hon inte hur icke-verbal stress kommer 
till uttryck hos eleverna.  “Det är nog det verbala. Det är mest verbalt. Det är det nog. Att man inte har ro att 
vänta man är väldigt egocentrerad. Man vill ha hjälp nu på en gång. Då blir det ropande.” (Annika) 
Ellnebys forskning visar sig stämma överens med Annikas, Elsas och Emilias observation. Ellneby 
menar att barn kan förmedla stress genom olika uttryck och beteenden som kan visa sig både 
verbalt och icke-verbalt (2000, s. 73). Samtliga personer är medvetna om att den verbala stressen 
kommer i uttryck hos eleverna. Vidare uppfattar både Annika och Emilia att deras elever kan 
uttrycka sig i både verbal och icke-verbal stress. Däremot får den verbala stressen mest 
uppmärksamhet. Den verbala stressen beskriver Ellneby kommer i uttryck genom att eleverna blir 
högljudda och skriker (2000, s. 74). Detta stämmer överens med ett utav Steens (2019, s. 16) 
forskningsresultat som visar att skolpersonalen kunde se att eleverna var stressade genom deras 
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utåtagerande. Detta utåtagerande kunde vara både verbalt och icke-verbalt. Ellneby menar att icke-
verbal stress kan uttryckas genom att eleverna klöser, sparkar eller drar andra i håret (2000, s. 73) 

 
Nedan beskriver Margareta hur hennes elever kan uttrycka stress. Hon berättar att det finns en 
tydlig skillnad mellan verbal och icke-verbal stress. I hennes klassrum är det en blandning av de 
båda. Hon påpekar att det verbala brukar märkas mer under de sista lektionerna på dagen, medan 
det icke-verbala brukar märkas mer innan helgerna, slutet på veckan.  

 
Det är ju när de uttrycker det i ord att de bara sitter och bubblar och babblar om andra saker att 
liksom än det de ska. Då uttrycker de liksom verbalt men annars så kan det vara att de är stressade 
och gör saker med kroppen eller att de bara går runt och inte kan sitta still på stolen och sitter och 
vrider och vänder på sig. Grejar med pennan till exempel, det kan ju vara uttryck för en stress som 
de inte uttrycker verbalt då i ord. [...] ”Det är nog fifty-fifty skulle jag säga. Det är.. det blir ju 
mycket, mycket ord blir det ju.. verbalt [...] sista lektionerna. Att de är stressade inför helgen då är 
det oftare att man.. det är icke verbalt att de liksom vänder och vrider på sig och grejar och så här och 
inte riktigt är där de ska vara i koncentrationen (Margareta). 

 
Emma Fransson (u.å) beskriver att barns stress hör ihop med deras psykiska samt fysiska hälsa. 
Hon poängterar att barnen kan påverkas av fysisk stress (icke verbal) exempelvis magont och/-
eller att barnet beter sig busig. Vilket kan kopplas till det Margareta berättade om hur eleverna beter 
sig vid slutet på veckan. Vidare berör Margareta den verbala stressen och menar att eleverna 
uttrycker det under sista lektionerna.  

Årskurs 3 

Jannika påpekar att hon kan se den icke-verbala stressen träda fram. Hennes elever kan uttrycka 
sin stress genom att de blir rastlösa och får koncentrationssvårigheter. Hon nämner även att hon 
är medveten om att en elev kan bli “handlingsförlamad”.  

 
Det finns ju de som har, Får väldigt svårt att kanske sitta still, svårt att lyssna och koncentrera sig. 
Absolut, kan tänka om det finns några andra. Jo men det finns väl någon som också blir nästan lite 
så här, handlingsförlamad (Jannika). 

 
Därpå beskriver Jannika att hennes elever kan uttrycka sig stressade genom den verbala stressen. 
Hon menar att eleven kan låta men att eleven indirekt förmedlar att hen är stressad. “Att man låter 
och att man uttrycker att man stressad på något sätt. Man kanske inte säger dem orden men, men man låter [...] 
Men de som märks är ju de som låter” (Jannika). 

 
Stress kan leda till koncentrationssvårigheter och detta påpekar Jannika kan ske hos hennes elever 
(Ellneby, 2000, s. 181). Därpå beskriver Jannika att hon har en elev som kan bli 
“handlingsförlamad”.  I Steens (2019, s. 18) forskningsstudie kallar skolpersonalen det för mental 
låsning. Denna mentala låsning uttrycks genom att elever inte kan ta emot instruktioner (ibid).  

 
Amanda menar att hon tidigare har varit med om att hennes elever kan uttrycka sig via icke-verbal 
stress. Hennes elever kan genom kroppsspråk och gester förmedla att de är stressade. Hon 
beskriver också att denna typ av uttryck och beteende kan signalera en stress hos eleverna.  
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icke-verbal det är den som inte uttrycks muntligt men genom kroppsspråk och gester [...] Och då kan 
man se att just det här är att man sänker blicken “jag vill inte prata” det är också en form av att 
man visar att man tycker det är jobbigt (Amanda). 

 
Amanda lägger tyngd på att hon kan uppfatta elevernas oro genom deras kroppsspråk och hållning. 
Enligt Anette Bagger (2015, s. 67) kan elever känna stress vid oro under tillfällen där något står på 
spel. Vidare menar Fulton att stressfulla situationer vid prov och tester kan leda till olika känslor 
bland barn såsom oro och rädsla (2016, s. 5). 

 
Sanna svarar att hon kan se ett beteende hos en elev när hen blir stressad och att det då handlar 
om den icke-verbala stressen. Därefter lägger hon tyngd på att det är viktigt att finnas där för 
eleven. Sanna kan på olika sätt försöka göra eleven trygg genom att dela upp arbetet eller låta eleven 
sätta sig någon annanstans.  

 
Kanske inte så mycket verbalt men det är synligt att den eleven blir stressad i det läget och då är det 
mycket att försöka att göra den trygg ändå, får sätta sig utanför, vi kanske gör halva över den här 
och halva vid nästa tillfälle vi har lektion (Sanna). 

 
Sannas tillvägagångssätt för elevers trygghet menar Fulton (2016, s. 7) är det lärare ska erbjuda 
elever. Lärande ska vara kreativt och spännande samt bidra till ett varierat lärande, vilket Sanna gör 
genom att anpassa skolarbetet efter varje elev (ibid). För att lärandet ska ske måste både lärare och 
elev samspela för att undervisningen ska påverkas positivt (Mathiasson, 2013). Därför är relationen 
mellan lärare och elev en viktig del i den relationella teorin. 

 
Elise beskriver den icke-verbala stressen som hennes elever kan uttrycka. Vidare hävdar Elise att 
eleverna kan visa en blandning av uttryck och beteende vid stress. Därpå menar hon att det vid 
sådana tillfällen är viktigt med en bra relation till elev och hens föräldrar. Detta för att komma till 
underfund med elevernas stress och känslor av nedstämdhet samt trötthet.  

 
Jag har några elever som ibland har ont i magen, huvudvärk och någon kan också vara liksom lite 
nedstämd och trött [...] jag ser inte egentligen utan de känner det. Men jag har ju bra asså, A och O 
är en god relation till eleverna tycker jag så då kan ju jag dels prata med föräldrarna och sen med 
eleverna. jag har faktiskt både icke-verbal stress och verbal stress (Elise). 

 
Ovan nämner Elise att en god relation mellan lärare, elev och förälder är nyckeln till ett positivt 
lärande. Detta poängterar även Jederlund (2017). Han menar att interaktionen mellan lärare och 
elev leder till delaktighet, trygghet vilket i sin tur förebygger elevers svårigheter i skolan. Detta 
bidrar då till ett lugnt och positivt lärande (ibid). 

 
Emma berättar om att eleven kan bli orolig när hen inte hinner klart med uppgifter. Att eleven tror 
att läraren skulle kunna bli sur på grund av det. Därefter beskriver hon hur elever kan bete sig under 
vissa situationer i klassrummet där de jämför sig med varandra och gör det till en tävling.  

 
Det är väl det att de tror att fröken kommer bli lite sur om de inte har hunnit klart. Det är väl lite 
sådär “åh fröken jag har inte hunnit klart” så står de och tittar på en [...] det är väl det där med att 
de jämför sig, att de tror att man måste vara bäst eller bli klar först, det är lite det att man vill bli 
klar först (Emma). 
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Det Emma beskriver tas även upp i Beth A Fultons (2016, s. 56–57) avhandling. Hon menar att 
elevers olika typer av ångest och stress påverkar elevers skolprestationer och motivation till lärande. 
Vidare nämner Anette Bagger (2015, s. 69–70) att provskrivningar kan vara ett sammanhang där 
elever tävlar mot varandra. Tävlingarna kan gå ut på att den som lämnar in provet först eller får 
flest poäng är bäst.  
 

Hur beskriver lärarna sitt förebyggande arbete mot elevernas stress?  

Årskurs 1 

Emilia svarar direkt att ett förebyggande arbete mot hennes elevers stress kan vara organiserade 
lektioner med struktur. Detta menar Emilia kan bidra till ett lugn hos eleverna då de är delaktiga i 
lärandet. Detta nämner även majoriteten av informanterna vara viktigt för undervisningen. “Ja, det 
är att vara väldigt organiserad, strukturen, det är superviktigt. Jag jobbar jättemycket med struktur och att eleverna 
ska veta vad det är som händer den här dagen” (Emilia)  

 
Emilia lägger tyngd på att struktur och organiserade lektioner är det som är viktigt för att minska 
på stress (McNamara, 2000, s. 41). Detta bekräftar McNamara eftersom hon skriver om att icke-
strukturella lektioner leder till stress för eleven. Lektionerna ska vara spännande och rolig för att 
bidra till ett bra lärande (Fulton, 2016, s. 5). Detta är vad Emilia och hennes kollegor försöker 
erbjuda sina elever för att motverka stress. 

 
Nedan nämner Klara något hon tagit hänsyn till gällande förebyggande arbete av elevers stress. 
Klara beskriver att hon minskat på läxor då det kan leda till press som i sin tur gör att eleverna 
känner stress. Detta var något som Klara tyckte var viktigt för elevernas välmående.  

 
Det kanske att vi tänker mycket på att det här med läxor. Att vi.. att det inte ska gå över styr. Att 
vi har hållit det lite, att vi vill att de ska hinna med saker i skolan. Att det inte ska bli en sån press 
från början. Det har vi nog valt. Förut har det kunnat vara att det är jätte många läxor redan från 
ettan. (Klara). 

Däremot nämner Bagger att läxor och prov kan gynna vissa elever då det kan bidra till en positiv 
inställning till lärandet (2015, s. 2). Men i det här fallet anser Klara att det vart för mycket för 
eleverna. Vilket kan stämma överens med Fultons avhandling där hon skriver om att prov och 
testångest kan medföra känslor som oro, rädsla och stress.  

 

Elsa berättar om olika personer som eleven kan vända sig till när de känner sig stressade eller mår 
dåligt. Hon berättar också att eleven främst väljer att berätta det för henne. Vilket leder till att hon 
får avgöra om hon ska ta det vidare till kuratorn eller skolsystern. 

 
I det här arbetslaget så känner faktiskt eleverna många, nästan samtliga. Så är de rastvärdar så 
vänder de sig till dem liksom. Sen har vi ju pratat om skolsköterska, att vi har kurator och psykolog 
och så och vad de gör för någonting. Kanske inte just i den här formen men de vet ju att det finns 
personer också om det behöver. [...] Först och främst väljer eleverna att vända sig till mig (Elsa). 

 
Det Elsa berättar handlar om relationen mellan henne och eleven. Det är deras relation som gör 
att eleven kan kommunicera med läraren och väljer först och främst henne (Aspelin, 2013, s.15). 
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Jederlund (2017) vidareutvecklar det relationella perspektivet med en inblick i specialpedagogik. 
Vilket han menar att elevernas lärmiljöer och undervisning ska med hjälp av pedagoger gynna 
elevernas tillvaro i skolan. 

 
Margareta svarar att hennes elever har möjlighet till att använda sig av olika resurser för att 
motverka stress. Nedan beskriver hon att hörselkåpor, skärmar, bollar och sittdynor är resurser 
som kommer i användning i Margaretas klassrum. Detta nämns även av Margaretas kollegor på 
skolan. “Vi har hörselkåpor som vissa elever kan använda ifall det kan behövas.. skärmar och bollar och några 
sittdynor” (Margareta). 

 
Det förebyggande arbetet som görs av Margareta och hennes kollegor syftar till det som Jederlund 
(2017) beskriver ska gynna varje elevs välbefinnande. Vidare menar Fulton (2016, s. 7) att det är 
lärarens uppgift att försäkra eleverna om en säker och trygg tillvaro. Detta bidrar Margareta och 
hennes kollegor med genom att stötta eleverna oavsett vilka svårigheter de möter i undervisningen. 

 

Årskurs 3 

Majoriteten av informanterna beskriver likt Jannika att det är viktigt för eleverna att de känner sig 
trygga med läraren. Jannika menar att det är viktigt för att eleverna ska våga vända sig till henne i 
olika situationer. Hon lägger också vikt på att det inte endast är relationen med läraren som är viktig 
utan även elevens relation till klasskamraterna. För att eleven ska ha en positiv inställning och ett 
bra välmående i skolan. 

 
Det viktigaste är känner jag att de är trygga med mig. Så att de kan Vända sig till mig om det, aa 
om det känns jobbigt. [...] Och försöker även jobba ihop barnen med varandra. Att de ska känna 
varandra och sådär [...] Att du ser till att alla känner sig trygga i gruppen man är. Så att man vågar 
liksom säga till när man inte hänger med. Eller be om hjälp (Jannika). 

 
I den relationella teorin ligger stor vikt på relationen mellan lärare och elev som Jannika samt de 
andra tar upp. Men det är inte endast relationen utan även kommunikationen, samarbetet mellan 
dem. Aspelin tar även upp att identiteten hos individen formas genom möten och relationer med 
andra (2013, s. 15). Ovan tar Jannika upp att eleverna ska känna en trygghet i klassen vilket Steen 
menar stärks genom gruppövningar då eleverna lär känna varandra (2019, s. 19–20). Fulton nämner 
även att lärare ska erbjuda ett lugnt och tryggt lärande (2016, s. 5). Detta försöker Jannika och 
hennes kollegor åstadkomma med hjälp av starka relationer till eleverna.  

 
Vidare beskriver Jannika hennes förebyggande arbete mot stress i klassrummet. Hon försöker 
anpassa undervisningen efter elevernas behov vilket majoriteten av hennes kollegor också försöker 
göra. Jannika berättar att hon använder sig utav hörselkåpor, skärmar, bollar, och stress-labyrinter. 
Hon ger ett exempel på en elev som brukar sitta nära fönstret för att det passar just den eleven. 
Sedan nämner hon att en elev brukar använda sig utav musik för att få ett lugn.  

 
Då tänker vi om oftast. Vad kan vi ta bort? Eller man pausar, gör någonting annat, få vara för sig 
själv. Ge en annan uppgift eller skala ner den uppgiften. Jag använder ganska mycket hörselkåpor 
och skärmar har vi också som små skärmar. Um, Vi har gruppen, Och en elev som har boll, Och 
sen har vi Sådan stress labyrint [...] Det är en tygbit med en kula i som de trycker runt den och Sitter 
och pillar i den. Jag har en elev som alltid sitter i fönstret. Och då får det vara så. Musik har en ett 
barn i hörlurar för att kunna Stänga ut det helt. Men de ber ganska ofta om, ”kan Jag får ha 
hörselkåpor” (Jannika).  
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Enligt McNamara (2000, s. 4) skiljer sig stress från person till person vilket Jannika och hennes 
kollegor har tagit hänsyn till. De kommer på olika lösningar för olika elever. Detta tas även upp av 
Ulf Jederlund (2017) som anser att skolan ska anpassas efter elevernas behov och lärmiljöerna vilket 
Jannika och hennes kollegor i det här fallet försöker uppnå. Jannika beskriver ovan att hon brukar 
anpassa uppgifterna när de blir för svåra. Vid sådana tillfällen kan eleven få en mental låsning och 
Steen (2019, s. 16–17) menar då att det är viktigt för eleven att bli vägledd av läraren. Vilket ska 
bidra till förståelse över genomförandet av exempelvis matematik med mera.  

 
Elise berättar att hon går in i sin lärarroll och försöker vara så lugn som möjligt för att inte stressa 
upp eleverna. Hon anser som många andra av våra informanter att struktur och tydlighet är en 
viktig del av undervisningen som minskar elevernas stress. Men också att om lektionerna blir 
varierade leder det till att eleverna blir mindre stressade.  

 
Jag tror ju dels att jag behöver gå in i min lärarroll och vara så lugn som möjligt som person så att 
inte jag stressar upp de med mitt sätt att vara [...] Jag tänker ju ändå att A och O är ju struktur, 
tydlighet och sen fortsätta med att välja olika sätt att ha lektionerna på, ibland småprat och ibland 
helt tyst och jag tycker att de blir mindre stressade av det (Elise).  

 
Elise beskriver att struktur, tydlighet och att varierade lektioner är nyckeln till ett lugnt samt 
stressreducerande lärande. Vilket även tas upp av Fulton (2016, s. 5), hon menar att lärande ska 
vara roligt och kreativt vilket också betyder att lektionerna bör vara varierande för elevers lärande. 
Lärarna bör arbeta regelbundet och organiserat med det förebyggande arbetet av stress (Lundin, 
2016, s. 3). Därefter poängteras lärmiljön bland lärare och elev påverkas av undervisningens 
struktur (ibid).  
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Vad menar lärarna är orsaken till elevernas stress?  

Årskurs 1 

Emilia ger ett exempel på något som brukar ske i hennes klassrum; Att elever försöker tävla och 
jämföra sig med sina klasskamrater. Hon menar också att gruppstorleken och höga ljudnivåer bidrar 
till att eleverna blir stressade.  

 
Sen tror jag också att dom kanske känner att dom inte till exempel att dom känner stress om grannen 
har hunnit 2 sidor mer i matteboken och sådär [...] att man kanske jämför sig med varandra. [...] 
Och sen det här ljudnivån, arbetsmiljön för även eleverna det tror jag de blir jättestressad av. Att stora 
klasser högt, höga ljud, buller alltså. Det blir dom väldigt stressade av. 

 
Detta kan kopplas till Baggers avhandling där hon beskriver provskrivningar som ett sammanhang 
där eleverna tävlar mot varandra (2015, s.69-70). Prov-och testsammanhanget kan leda till att 
eleverna positioneras som antingen bäst eller sämst utifrån när de blir klar med uppgiften och vilken 
poäng de får. De positioner Bagger menar att eleverna blir tilldelade är vinnare, bra eller dålig (ibid). 
När Emilia berättar om att stressen kan handla om stora klasser och höga ljudnivåer kan det kopplas 
till Ahlberg (2001, s. 14, 71). Ahlberg menar att faktorer som stora klasser och mycket buller kan 
bidra till elevers koncentrationssvårigheter vilket kan leda till stress.  
 
Elsa berättar att hon försöker själv vara lugn under situationer där hennes elever är oroliga. Detta 
för att inte förstärka stresskänslan hos eleverna. Elsa menar också, liksom majoriteten av hennes 
kollegor, att deras elever kan bli stressade när de inte får en struktur i vardagen och när eleven inte 
vet vad de ska göra. Hon menar också att höga ljudnivåer i undervisningen kan ha en negativ 
påverkan på elevers koncentration i skolan. 

 
Det kan vara allt ifrån att de känner att de inte förstår uppgiften, att det är rörigt asså pratas för 
mycket i klassrummet till att de inte har fullständig information om hur dagen ska se ut. [...] Ja, det 
är väl då det kommer in att det är så viktigt att man själv är lugnare. Att man inte själv bemöter 
med stress utan att man pratar lugnare [...] Just att själv signalera ett lugn (Elsa). 

 
Enligt Steen (2019, s. 16) är stress ett svårtolkat begrepp som har fått många olika tolkningar. Detta 
vidareutvecklar Elsa genom att nämna elevers upplevelser av stress under situationer då de 
exempelvis inte förstår en uppgift eller när det är rörigt och högljutt i klassrummet. Lundin (2016, 
s. 4) påpekar att elever upplever stress väldigt olika då alla elever har olika förutsättningar och 
livserfarenheter.  

 

 

Årskurs 3 

 
Jannika berättar som några av sina kollegor, att hon kan se en otrygghet och en osäkerhet hos 
eleverna. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna känner sig stressade över att inte veta hur de ska 
förhålla sig i skolan. Hon syftar då till den sociala biten av skolan.  
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Ja om jag tänker på, i skolan. Så tänker jag kanske att om någon, ett barn är stressad i skolan så 
är det kanske för att man är otrygg och inte vet riktigt hur man ska vara eller vad man ska vara 
eller varför man gör det man gör (Jannika). 

 
Detta som Jannika beskriver nämner även Erik Rova och Anton Sjögren (2016, s. 30) genom att 
beskriva skolan som en “fantastisk plats” fylld av glädje lärande och gemenskap. Däremot kan 
stress och bråk ske mellan eleverna när de blir socialt påfrestande (ibid). Vilket kan ske när elever 
som Jannika nämner är osäkra och otrygga på hur de ska bete sig. Detta kan leda till att det lätt blir 
konflikter. 

 
Nedan berättar Amanda att hennes elever kan känna sig uttittade under sina egna redovisningar 
vilket i sin tur kan leda till att eleverna överanalyserar den stressfulla situationen. Amanda nämner 
också att eleven själv inte uppfattar situationen som stressfull. 

 
Om de ska redovisa vill de göra det? Vill de synas och höras i klassrummet? [...] De själva är 
medvetna om att jag vågar inte. Men man tänker inte att det är stress utan det är mer att jag vill inte 
bli uttittad och vet inte vad andra tänker (Amanda). 

 
Ovan beskriver Amanda något som kan kopplas till Baggers (2015, s. 1) avhandling. Hon nämner 
generellt att elevernas prestationer positionerar de i förhållande till varandra. Vidare berättar hon 
om de positioner som kan skapas bland elever och dessa avgör om eleven är bäst eller sämst (ibid).  

 
Elise talar om några orsaker till varför hennes elever kan känna stress. Hon lägger tyngd på att stora 
klasser, små utrymmen både i klassrummen och påväg till andra lektioner. Hon poängterar sådana 
faktorer som orsakar att hennes elever kan känna stress. Elise menar att det kan vara svårt för en 
elev att ständigt bli förföljd av en klasskamrat då eleven hemma kanske är van vid att vara själv. 

 
Jag tror stora klasser, litet utrymme, små klassrum, när de ska ut och klä på sig eller gå mot idrott, 
musik. [...] De har någon kompis runt omkring sig hela tiden. En del klarar av det men jag tror en 
del kan känna stress och tycka att det är lite jobbigt (Elise). 

 
Det Elise beskriver ovan stämmer överens med Ellnebys observationer av elevernas vardag i skolan 
(2000, s. 59). Eleverna har händelserika dagar med hastiga byten mellan lektionerna och lunchen. 
Vilket leder till att deras tillvaro omringas av en stressfull miljö utan att eleverna får uppleva ett 
riktigt avslut på varje lektion (ibid).  
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Diskussion 

Nedan följer studiens resultat och analys. Först nämns årskurs 1, därefter årskurs 3. Därpå kopplas 
och diskuteras det relationella perspektivet till resultatet av denna studie. Avslutningsvis reflekterar 
vi över studiens konsekvenser.  
 

Diskussion om årskurs 1 och 3  

Majoriteten av informanterna från årskurs 1 beskriver att stress tar sig uttryck genom utåtagerande 
beteende hos eleverna. Tidigare forskning inom verbal och icke-verbal stress beskriver att den 
verbala stressen signaleras via svärord, lögner, skrikande, retande och/-eller att eleverna stör under 
en längre period. Den icke verbala stressen förmedlas genom olika typer av angrepp som till 
exempel att ett barn klöser, sparkar eller drar andra i håret (Ellneby, 2000, s. 73–74). Även Fransson 
menar att barn kan bete sig busigt och eller bråkigt när de är stressade (jfr: Fransson, u.å). Vidare 
förklarar hon att magont, sömnbrist och tappad aptit klassas som icke-verbal stress. I vårt 
forskningsresultat nämner informanterna att både Ellnebys (2000) och Franssons (u.å) tolkningar 
av elevernas uttryck av verbal och icke-verbal stress kan synas i skolan. Majoriteten av 
informanterna nämner att den verbala stressen är enklast att se då den hörs och är lättare att 
uppmärksamma. Ett fåtal informanter tar upp den icke-verbala stressen och enligt dem kan den 
visas genom att eleverna blir rörliga i klassrummet. Det som nämns av de flesta informanterna är 
att ostrukturerad och oplanerad undervisning bidrar till stress hos elever. Detta menar även 
McNamara kan vara en orsak till att barn blir stressade (jfr: McNamara, 2000, s. 41). Vidare berör 
majoriteten av informanterna att de använder sig av hörselkåpor, skärmar, bollar och sittdynor som 
förebyggande mot stress. Jederlund (2017) anser att varje elev ska erbjudas dessa resurser om det 
då gynnar elevernas välbefinnande. Det förebyggande arbete som görs i skolan ska bidra till att 
eleverna ska försäkras en säker och trygg tillvaro (Fulton, 2016, s. 7). Majoriteten av våra 
informanter beskriver att elever kan tävla och jämföra sig med sina klasskamrater under olika 
tillfällen i klassrummet. Bagger nämner ett liknande tävlingssammanhang som kan ske vid prov-
och testskrivningar. Han kopplar elevernas prestationer under olika sammanhang och menar att 
elevpositioner skapas. Dessa positioner kan få eleven att framstå som vinnare eller förlorare 
(Bagger, 2015, s. 69–70). Informanterna nämner även att höga ljudnivåer, buller och stora klasser 
kan leda till att eleverna kan bli stressade. Ahlberg tar också upp detta och menar att sådana 
lärmiljöer kan leda till att eleverna får koncentrationssvårigheter (2001, s. 14, 71). En del 
informanter nämner otrygghet hos eleverna som en orsak till att de kan uppleva stress. Enligt Erik 
Rova och Anton Sjögren (2016, s. 30) kan elever som blir socialt påfrestade bli stressade vilket kan 
leda till konflikter med andra.  

 
Majoritet av informanterna från årskurs 3 beskriver, till skillnad från lärarna i årskurs 1, att den 
icke-verbala stressen är det som är tydligast. Vad de beskriver liknar Steens resultat, som visar att 
vissa elever kan få en mental låsning som i sin tur kan leda till att eleverna inte kan ta emot 
instruktioner (2019, s. 18). Detta kan då se ut som att eleverna får koncentrationssvårigheter, men 
i själva verket handlar det, enligt en informant, om att eleven är stressad. Ellneby gör samma 
tolkning då hon skriver att stress kan leda till koncentrationssvårigheter (2000, s. 181). En del av 
informanterna har också tagit upp den verbala stressen i årskurs 3. Bagger ger i sin avhandling några 
exempel på att tillfällen där det krävs mycket av elever kan utlösa känslor av oro och stress (2015, 
s. 67). I Fultons avhandling tas prov och tester upp som stressfulla situationer som kan leda till oro 
bland elever (2016, s. 5). Våra informanter nämner dock inte uttryckligen provsituationer som 
särskilt stressande för eleverna. Däremot nämner informanterna att vissa arbetsuppgifter som 
exempelvis i matematikböcker och en ostrukturerad vardag som bidragande faktorer till stress.  
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Informanterna från årskurs 3 berättar att hörselkåpor, skärmar, stress-labyrinter, bollar och 
specialanpassningar finns tillgängligt för att motverka stress i undervisningen. Liknande resurser 
tas även upp av informanterna för årskurs 1. McNamara (2000, s. 4) berättar att stress skiljer sig 
från individ till individ. Att anpassa undervisningen för den enskilda eleven är skolans ansvar, och 
det menar också informanterna att de försöker göra. Steen anser att vägledning från läraren är av 
stor vikt för att stärka elevers förståelse, och därmed minska risken för stress (2019, s. 16–17). 
Lundin påpekar att lärare bör arbeta regelbundet och organiserat för att förebygga stress (2016, s. 
3). Samtidigt ska lärande vara kreativt och roligt för elever (Fulton, 2016, s. 5). Majoriteten av 
informanterna i båda årskurserna säger att de medvetet arbetar för att deras lektioner ska vara 
tydliga och strukturerade.  

 

Diskussion om den relationella teorin 

Majoriteten av informanterna från både årskurs 1 och 3 beskriver relationen mellan lärare, elev och 
förälder är viktig. De menar att en god relation bidrar till förståelse och positivt lärande. De flesta 
informanter nämner att relationen mellan klasskamraterna också är en viktig del i lärandet. 
Jederlund (2017) poängterar att samspelet mellan lärare och elev leder till en trygghet vilket i sin tur 
förebygger elevers svårigheter i skolan. Informanterna beskriver att relationen till eleverna bör vara 
stark för att förebyggande arbete ska gynnas. De menar som Jederlund (2017) att interaktionen 
mellan lärare och elev måste finnas för att på rätt sätt kunna möta elevers svårigheter. Pedagogerna 
ska med andra ord stötta elevernas tillvaro i skolan. Vidare beskriver Aspelin att relationer och 
möten med andra formar individens identitet (2013, s. 15). Detta poängteras när informanterna 
berättar om mötet med klasskamraterna.  

 

Diskussion om konsekvenser 

Denna forskning bidrar till ny information om lärares syn på stress i de lägre årskurserna i 
grundskolan. Därpå berör studien vad stress kan bero på samt förebyggande arbete i skolan. 
Eftersom vår studie är begränsad och då det inte finns så mycket tidigare forskning kring detta kan 
vi inte påstå att alla skolor i hela Sverige skulle få samma resultat. Beroende på vilken klass, lärare 
och/-eller skola kommer resultaten skilja sig eftersom studien berör individers olika upplevelser 
och uppfattningar. Däremot kan mer forskning komma fram till mer generella slutsatser. Att de 
lärare vi har intervjuat ser stress som en realitet redan för unga elever är dock tydligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Intervju om verbal och icke-verbal stress samt om hur man kan förebygga stress i skolan 

 

Tema  Frågor 

Läraren 
-Vad har du för utbildning? 

-Hur länge har du jobbat som lärare? 

-Vilka årskurser har du undervisat i? 

-Hur gammal är du? 

Tema 1: Stress 
-Vad anser du är stress? 

-På vilket sätt känner du av stress? 

-Hur tror du att dina elever påverkas när du själv är 

stressad? 

Tema 2: Verbal & 

icke- verbal stress 

-Hur kommer stress till uttryck hos eleverna?  

-På vilket/vilka sätt märks det? 

-Vilka orsaker identifierar du som kan ligga till grund 

för att elever kan bli stressade? 

-Hur agerar du som lärare när du märker att eleven är 

stressad? 

- Vad anser du menas med verbal och icke- verbal 

stress? 

-Vad märks mest i din klass och varför tror du? (verbalt 

eller icke- verbalt) 

-Hur märks icke-verbal stress mer specifikt? 

-Hur märks verbal stress mer specifikt? 

Tema 3: 

Förebyggande av 

stress 

- Hur kan man som lärare förebygga stress? 

- Hur arbetar ni som arbetslag mot stress? 

-På vilket sätt undervisades det om stress under din 

utbildning? 

- Vad skulle du kunna göra i klassrummet för att 

förebygga stress när du undervisar? 

-  Vad har du för resurs mot förebyggande av stress? 

(Till exempel kollegor, arbetslag, chef, stressbollar, 

sittdynor, hörselkåpor, grupprum.) 

-Vem och under vilka förutsättningar kan elever vända 

sig till vid stress? 

-Vad kan du göra annorlunda i undervisningen för att 

minska på stress hos dina elever? 

Extrafrågor 
-Hur tänkte du här? 

-Kan du utveckla? 
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Bilaga 2.  

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien kommer att handla om hur verbal och icke-verbal stress visar sig i årskurs 1 och 3 samt 

hur man kan förebygga stress för barn i skolan. Detta kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Asiqur Rahman och Befrin Salih som går 6:e terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjuas, samt att det som 

sägs i intervjun kommer att analyseras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter, forskningsassistent vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

 

Uppsala 10 oktober 2019 

 

 


