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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och vad de 

anser att lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att motverka detta. Studien bygger i 

huvudsak på kvalitativ insamlad data i form av intervjuer, men även på kvantitativ insamlad 

data i form av en enkätundersökning.  

I resultatet kan utläsas att 71 % av flickorna de senaste tre månaderna har upplevt stress. De 

huvudsakliga stressorer som flickorna angav var läxor och prov, fritidsaktiviteter, betyg, 

muntliga framställningar och skönhetsideal. Vid stressade situationer upplevde flickorna bl.a. 

huvudvärk, magont, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet och bristande kontroll. Genom att 

noggrant planera sin vardag, motionera, äta och sova regelbundet liksom att ha goda kontakter 

med vuxna ökade flickornas förmåga att hantera stress. För att underlätta deras vardag i 

skolan efterfrågade de bättre provplanering, schemajusteringar och arbetsro i klassrummet. De 

menar också att det är viktigt att lärarna själva inte stressar liksom att alla bemöter varandra 

med respekt i skolan. 

Kunskaper om hur stress uppkommer, påverkar individer och bemästras måste nå ut till 

landets skolor för att vi ska kunna bemöta våra stressade ungdomar på ett professionellt sätt. 

För att ta upp kampen mot den stressrelaterade ohälsan krävs insikt om att vi människor har 

olika möjligheter att tåla och hantera stress. Engagerade och pålästa lärare behövs således för 

att hjälpa stressade elever. Skolorna måste bli bättre på att se varje enskild elevs behov 

eftersom skolan som institution är viktig för att främja elevers hälsa. 
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1. Inledning 
Stress är ett väletablerat begrepp som dagligen används av både ungdomar och vuxna. 

Intressant är att alla tycks vara på det klara över vad det innebär att vara stressad, trots att 

ingen entydigt definition existerar. Stress är för somliga något de upplever då de försovit sig 

eller sitter fast i en bilkö, medan stress för en annan individ kan vara förknippad med tanken 

på en orimligt stor arbetsbelastning eller den muntliga presentationen som personen i fråga 

ska hålla under dagen. Vad som stressar oss och hur vi upplever och hanterar stress har visat 

sig vara ytterst individuellt. 

Allmänt känt är att stress kan leda till negativa hälsosymtom och sjukdom, något som vi inte 

sällan får ta del av genom såväl nyhetssändningar, debattprogram och tidningar. Särskilt 

oroväckande är att stress är ett växande problem bland landets barn och unga. Denna negativa 

hälsotrend speglar inte bara vardagen i dagens skolor utan kommer i framtiden även att ha en 

ogynnsam inverkan på samhället i stort. Forskning visar att det i huvudsak är unga 

tonårsflickor som till följd av stress lider av huvudvärk, känner oro och har ont i magen 

(Barnombudsmannen, 2003). Allt fler söker idag även vård på sjukhus för depressioner samt 

ångestliknande tillstånd vilket har medfört att köerna till landets barn- och ungdomspsykiatri 

har ökat. I hela landet vittnar psykologer, kuratorer och lärare om att hur illa ställt det är med 

våra unga tonårsflickor (SOU, 2006:77). Att allt fler uppvisar dessa typer av symtom är en 

indikation på att det finns uppenbara brister i hur man bemöter barns och ungas behov. Detta 

ställer nya krav på beslutsfattare och inte minst på professionella som har en roll i dessa barn 

och ungas liv. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det att ett 

av skolans uppdrag är att främja elevernas harmoniska utveckling. En jämn arbetsbelastning, 

rimligt ställda krav och en förståelse för varje individ är några av de faktorer som lärare därför 

måste behärska. Som blivande lärare har jag ägnat en del tankearbete kring vad jag inom 

ramen för min yrkesroll kan göra för att inte enbart främja elevernas kunskapsutveckling utan 

även välmående i största allmänhet. Att skapa förståelse och en god kommunikation med 

eleverna kring hur de upplever sin vardag anser jag är en förutsättning för att bidra till en 

positiv utveckling i deras liv. 

Min ambition är att denna studie ska öka vår förståelse för den stress som många flickor idag 

upplever och även ge ökad kunskap om vad lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att 

hjälpa dessa elever. 
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2. Bakgrund 
Vi är nog alla överens om att vi känt oss stressade någon gång i livet. Orsakerna till stressens 

uppkomst, liksom våra reaktioner och strategier för att hantera den, skiljer sig dock i de flesta 

fall markant åt. De flesta associerar stress som något påfrestande, något som tär på krafterna 

och som de helst vill undvika till varje pris. Enligt Selye, en av vår tids mest kände 

stressforskare, uppstår stress när kroppens reservoar av energi tar slut. Denna energireserv 

används för att klara av de yttre påfrestningar som vi dagligen stöter på (Währborg, 2009).  

Stress behöver dock inte alltid kopplas till negativa tankar och känslor. Positiv stress, som vi 

till vardags ofta benämner med termen press, anses i många fall fungera som en drivkraft som 

motiverar oss att få saker gjorda. ”Lagom” mycket stress gör att koncentrationen ökar, liksom 

förmågan att lösa problem (Ellneby, 1999; Miller 1982).  

I Barnombudsmannens rapport ”Stress i barns och ungas vardag” från 2003 berättar barn och 

unga att de i första hand tycker att beslutsfattare och andra vuxna ska prioritera frågor som är 

relaterade till stress eftersom negativ stress är ett växande problem i dagens skolor. I 

rapporten presenteras även alarmerande resultat från en enkätundersökning. Den visar att 83 

% av de tillfrågade högstadieeleverna svarar att det är vanligt eller mycket vanligt med stress i 

deras omgivning. Att huvudvärk och magont är allvarliga problem bland landets unga 

bekräftas också (Barnombudsmannen, 2003). 

En undersökning från Statistiska Centralbyrån från 2010 visar att skolrelaterad stress är 

vanligast hos elever på högstadiet och gymnasiet. Flickor ställer överlag högre krav på sig 

själva och upplever stress oftare och i större utsträckning än pojkar (SOU, 2010:77). 

Förväntningarna om att ständigt vara alert, aktiv och kreativ kräver en disciplineringsgrad 

som i många fall är en stor belastning för dagens ungdomar. Man förväntas plugga vidare på 

en bra gymnasieutbildning och för det krävs i regel bra betyg från grundskolan. Pressen är 

stor och många blir förtvivlade och bryter ihop när de inte når de mål de själva satt 

(Barnombudsmannen, 2003).  

I ett program av Utbildningsradion (2010) berättar Ewa Bergh Nestlog, doktorand i svenska 

språket med didaktisk inriktning, att muntliga framträdanden kommer på andra plats av de 

mest fruktade sakerna man är med om i livet. Elever som av olika anledningar har svårt att 

tala inför klassen upplever således en påtaglig stress i samband med dessa moment. 

Ett pressat schema i skolan och rikligt med fritidsaktiviteter därefter utgör inte sällan stress-

moment som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa på sikt. Stress kan generera en ond 

cirkel, där den utsatte blir känsligare och mer sårbar för yttre påfrestningar. Det är därför 

viktigt att skolan inte har orealistiskt höga förväntningar på eleverna då detta kan leda till 

långvariga känsloreaktioner som i sin tur kan resultera i nedsatt funktionsförmåga och ohälsa 

(Währborg, 2009). 

I Lgr 11 står det att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och 

få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr 

11:10) Självklart är detta eftersträvandsvärda mål, men trots hög lärartäthet och satsningar på 

elevvård visar studier att unga har haft en sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen 

sedan slutet av 1980-talet. Allra värst är det för landets unga tonårsflickor. År 2009 angav 25 

% av flickorna i åldern 16-24 år att de regelbundet kände oro, ängslan eller ångest, 

motsvarande siffra bland pojkarna var 14 %. Psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, ont 

i magen och nedstämdhet visade sig även vara dubbelt så vanligt hos flickor jämfört med 

pojkar (SOU, 2010:77). Viktigt att nämna är dock att majoriteten av våra svenska elever trivs 

i skolan, med sina klasskompisar, sina lärare och med skolarbetet i stort. Men dessa positiva 
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fakta får inte överskugga de negativa signalerna vi ständigt hör kring ökad stress och därtill 

ökad psykisk ohälsa bland våra unga tonåringar, framförallt bland flickorna. Det är 

oroväckande signaler och utgör fortsättningsvis utmaningar för landets skolor (SOU, 

2010:77). 

Barnombudsmannens rapport (2003) vittnar om att ungdomar själva anser att lärare och 

föräldrar ofta överskattar elevernas förmåga att planera och genomföra projekt. Ofta missar 

man att de är i behov av hjälp, bekräftelse och stöd. Ett problem på många skolor är även att 

lärare slarvar med att föra in prov på gemensamma provscheman, vilket är en förutsättning för 

att eleverna ska lyckas planera sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt.  

(Barnombudsmannen, 2003). Som vuxen måste vi lära oss att lyssna och ta ansvar. Det är 

trots allt barnen och ungdomarna som sitter med lösningarna på hur vi kan förbättra deras 

vardag (Barnombudsmannen, 2003). 

Med tanke på den negativa trend vi idag kan skönja är stress viktigt att belysa. Denna uppsats 

syftar således till att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och vad de 

anser att lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att motverka detta.  
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3. Litteraturöversikt  
Jag kommer inledningsvis att presentera olika forskares uppfattningar av vad stress är.  En rad 

stressorer presenteras också, liksom vilka fysiska och psykiska reaktioner som stress kan 

orsaka. Kännedom om detta är en nödvändighet om vi på ett hållbart och långsiktigt sätt ska 

bemöta stressproblematiken i skolan. Både positiv och negativ stress beskrivs. Den teori som 

framträder i uppsatsens teoretiska del är teorin om KASAM som är tagen av Antonovsky 

(1991).  

Särskilt fokus ligger på hur unga flickor upplever stress och hur de hanterar stressade 

situationer. I uppsatsen presenteras också förslag på åtgärder för att hantera och motverka att 

elever upplever negativ stress i skolan.  

3.1 Vad är stress?  

Stress har intresserat forskare sedan andra världskriget och är idag ett vedertaget begrepp som 

används flitigt av både ungdomar och vuxna. Trots att det inte förekommer någon allmänt 

accepterad definition av stress påstår sig de flesta ha en klar bild av vad det innebär att vara 

stressad. Vuxna återger i regel en mer nyanserad bild av vad stress är medan den yngre 

generationen ofta likställer stress med olika former av tidsbrist. De mångtydiga och ofta vaga 

definitionerna som används både till vardags och i vetenskapliga sammanhang riskerar att 

begreppet med tiden urholkas och därmed förlorar sitt förklaringsvärde (Währborg, 2009). 

Begreppet stress började användas inom biologin i början av 1900-talet och kommer från 

engelskan och betyder spänning eller tryck.  På 1930-talet introducerade den framstående 

ungersk-kanadensiske forskaren Hans Selye (1907-1982) begreppet inom den medicinska 

forskningen då han studerade människor och sökte orsaker bakom svårförklarliga sjukdomar. 

Selye studerade den mobilisering av kroppsliga och mentala resurser som bildades när en 

organism utsattes för extern stimuli och upptäckte att kroppsliga reaktioner gick att mäta med 

objektiva metoder. Stress är således kroppens svar på att den blivit utsatt för extra stora 

fysiska eller psykiska påfrestningar (SOU, 2006:77).  

Stress är en av kroppens försvarsreaktioner och har i alla tider funnits hos människan för att 

vid behov ge extra kraft och energi att klara av påfrestande situationer. Det är inte bara 

människor som drabbas av stressreaktioner, de förekommer även i djurriket. Stress 

uppkommer, enligt den svenska professorn Lennart Levi (2001), när organismer tvingas 

anpassa sig till olika krav oavsett om de är fysiska, psykiska eller sociala. Om man utsätts för 

något obehagligt, känner oro eller ängslan eller står inför utmaningen att göra något man inte 

tror sig klara av gör organismen ett så kallat gaspådrag, vilket Levi likställer med stress. 

Vidare menar Levi (2001) att stress framkallas av ogynnsamma förhållanden mellan vad 

individen orkar med och behöver och vad miljön runt omkring erbjuder och kräver av oss.  

Enligt Selye uppstår stress när kroppens reservoar av energi tagit slut. Alla individer till-

handahåller en energireserv som vid behov används för att klara av att möta de krav och 

förväntningar som dagligen ställs på oss. Energireservoarerna fyller vi på genom föda och 

sömn och Selye menar att storleken på dessa energireserver verkar vara medfödd och högst 

individuella. De flesta människor tenderar att organisera sitt liv i förhållande till den egna 

energinivån, vilket ger oss en indikation på hur väl vi tycks tåla stress. Människor med en hög 

energinivå är ofta ständigt på gång och driver flera projekt samtidigt medan de med en lägre 

energinivå anser att det räcker med att gå till arbetet varje dag. Varje påfrestning tvingar oss 

att mobilisera vår energireserv och det är inte ovanligt att vi förbrukar mer än vad vi fyller på 

under ett dygn. Stressade situationer kan vara av alla de slag, allt från motorstopp, 
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misslyckanden, avgörande beslut eller framgångar. I samtliga fall kämpar vår kropp att efter 

rådanade förhållanden mobilisera och utnyttja energireserven på bästa sätt (Währborg 2009; 

Ellneby, 1999). 

Stress beskrivs, i den moderna stressforskningen, som en dynamisk process i vilken 

människans förmåga ställs emot omgivningens krav. Viktigt att betona är dock att stress inte 

alltid är negativ. En viss grad av stress är stimulerande och är ofta drivkraften och motorn för 

att snabbt få saker genomförda (Ellneby, 1999). 

Ogden (2004) ger en sammanfattande bild av två stressmodeller. Den tidigare modellen 

utvecklades på 1930-talet av Walter Cannon. Modellen fick benämningen ”fight or flight” 

(kamp eller flykt) och definierar stress som kroppens svar på yttre stressorer. Förenklat kan 

man säga att kroppen aktiverar sitt alarmsystem och gör sig redo för fysisk aktivitet, som på 

stenåldern ofta var förknippat med flykt för överlevnad. Stresshormoner pumpas då ut i blodet 

och leder till ökad puls och häftigare andning. Även blodtrycket stiger, musklerna blir spända 

och immunförsvaret aktiveras. Kroppen klarar av denna påfrestning under kortare perioder 

men behöver sedan varva ner för att återhämta sig, den behöver upprätthålla en fysiologisk 

jämnvikt, så kallad homeostas (Ogden 2004). Den senare modellen utvecklades av Hans Selye 

på 1950-talet under namnet General adaption syndrom (GAS). Med modellen ville han 

framhålla att stress är en dynamisk process som förändras och utvecklas stegvis. Modellen 

beskriver tre faser i stressprocessen; alarmfasen, motståndsfasen samt utmattningsfasen. 

Under den första fasen anpassar sig kroppen till stressen som individen blir utsatt för, 

muskulaturen spänns och andning, puls och blodtryck stiger. I motståndsfasen försöker 

individen att anpassa sig efter rådande förhållanden. Kroppen strävar efter att uppnå en 

jämnvikt och utsöndrar då stresshormoner. Det är inte ovanligt att individen då upplever 

ängslan, ångest, vrede och trötthet. Om denna fas är långvarig töms till slut kroppens resurser 

och individen glider över i den tredje och sista fasen, utmattningsfasen. I denna fas har 

kroppens anpassning till stressen lämnat jämnvikten och den biologiska anpassningen 

upphört. Det är i detta tredje stadium som sårbarheten är hög och stressrelaterade sjukdomar 

kan uppkomma (Almén, 2007; Ogden, 2004; Währborg, 2009). 

Båda ovanstående modeller har varit viktiga inom stressforskningen men har enligt Ogden 

(2004) visa begränsningar. Modellerna utgår till fullo från att individen automatiskt reagerar 

på yttre stressfaktorer och ingen hänsyn visas individuell variabilitet eller psykologiska 

faktorer. Även Währborg (2009) riktar kritik mot dessa modeller och efterfrågar modernare 

definitioner med fokus på det unika hos varje individ.  

Senare uppkomna teorier om stress betonar samspelet mellan individen och omgivningen. Det 

är framförallt de två psykologerna Lazarus och Folkman som utformat den definition av stress 

som i allmänhet används inom psykologisk litteratur (SOU, 2006:77). Stress anses här vara 

baserad på den upplevelse individen erfar i en särskild situation. Om påfrestningarna 

överstiger den egna förmågan att hantera situationen existerar stressen som en egenskap hos 

individen. Det är individens egna värderingar av problemets omfattning, och värderingarna av 

den egna förmågan som avgör om individen upplever stress eller inte. Om individen upplever 

en påfrestning kan det komma i uttryck i känslor av frustration och oro. Definitionen tar dock 

inte ställning till om kroppsliga reaktioner uppkommer eller inte. (SOU, 2006:77) Det som 

kännetecknar denna stressmodell är att individen inte längre passivt reagerar på yttre 

omständigheter utan interagerar med dem. Ju mer överensstämmande individ och miljö är, ju 

lägre stress upplever individen (Lazarus & Folkman, 1984). Ogden (2004) anser att Lazarus 

och Folkmans tankar väl överensstämmer med nuvarande stressforskning i vilken stress ses 

som resultatet av passformen mellan just individ och miljö.  
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Alla upplever stress någon gång i livet, men stressreaktionerna skiljer sig ofta åt. Om en 

situation betraktas som stressande eller inte är beroende av individens personlighet, 

varseblivning, tidigare erfarenheter av liknande händelser, fysiologiska sårbarhet, resurser för 

hantering av stress, motivation, tolkning och individuella uppfattningsförmåga (Währborg, 

2009). Om en person oroar sig för framtiden kan även detta leda till att man upplever stress. 

Den utlösande faktorn behöver inte vara något som redan inträffat utan kan likväl vara något 

som skulle kunna hända i framtiden. Föreställningar om eventuella risker kan alltså påverka 

en individ, trots att det inte hänt i verkligheten (SOU, 2006:77). 

Till vardags används begreppet stress vanligtvis när någon anser sig vara utsatt för något som 

upplevs obehagligt, som vid ansträngning, frustration, när man har svårt att sova eller är 

orolig. Det är inte ovanligt att ungdomar säger sig vara stressade när tiden inte räcker till eller 

när ett provtillfälle närmar sig i skolan. Kroppsliga symtom som vanligen förknippas med 

denna beskrivning av stress är huvudvärk och magvärk (SOU, 2006:77). När en individ 

upplever att påfrestningarna blir för stora kan stressreaktioner utlösas. Exempel på 

stressreaktioner kan vara ett förändrat beteende, svårigheter att koncentrera sig, mat- eller 

sömnproblem eller ett försämrat hälsotillstånd (Ellneby, 1999). 

Sven Bremberg, läkare och författare till den offentliga utredningen ”Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa” (SOU, 2006:77) särskiljer tre innebörder av begreppet stress; en vardaglig, en 

psykologisk och en medicinsk. Han förklarar dessa genom att belysa en persons bedrift att 

klättra på en bergvägg. Klättringen kräver mental fokusering och fysisk aktivitet i form av 

t.ex. spända muskelgrupper och förhöjt blodtryck. Dessa mätbara reaktioner utgör således 

stommen i den medicinska definitionen av stress och bidrar till att klättraren klarar uppgiften 

utan att falla ner. Enligt Lazarus och Folkmans psykologiska definition utsätter sig däremot 

inte klättraren för stress om denne upplever sig klara uppgiften och håller sig kvar på 

bergväggen. Inte heller i vardagligt tal betraktas denna situation som stressande eftersom 

klättraren själv antagit utmaningen och därmed inte uppfattar den som varken obehaglig eller 

påtvingad (SOU, 2006:77). 

3.1.1. Positiv stress 
Stress är inte enbart en reaktion på något vi upplever som obehagligt, stress är många gånger 

det som ger oss ett extra adrenalintillskott när vi vunnit på lotto, hållit ett föredrag eller gjort 

bra ifrån oss och får beröm. Stressen vi upplever inför t.ex. ett prov gör oss extra fokuserade 

och vår förmåga att koncentrera oss och lösa problem ökar (Miller 1985; Ellneby 1999). 

Stressforskning har med åren gett oss kunskap om att det finns olika slags stress och att all 

stress inte är skadlig. Selye modifierade genom åren sina teorier och skilde då i huvudsak på 

positiv stress (eustress) och negativ stress (distress). Den positiva stressen är förenad med 

stimulans, empati och positiv energi och ökar därmed vår hälsa och vårt välmående. Den 

negativa stressen å andra sidan är förenad med känslor av ilska och aggressivitet och bidrar 

till en ohälsosam utveckling (Währborg, 2009). Denna teori har dock ett ganska svagt 

empiriskt stöd då det finns indikationer på att även den så kallade positiva stressen kan ha 

negativ inverkan på hälsan om den är långvarig. Även vid positiv stress bör vi unna oss tid för 

avkoppling, annars riskerar vi att bränna våra fysiska och psykiska krafter vilket resulterar i 

nedsatt prestationsförmåga (Frankenhauser, 1997).  

Ellneby (1999) menar att vi omedvetet strävar efter att uppnå balans mellan våra egna behov 

och den press som omger oss. När vi upplever balans mellan de krav som ställs på oss och vår 

förmåga att klara av dem uppfattar vi inte sällan stress som något negativt, istället ser vi ofta 

en positiv utmaning i de åtaganden som ligger framför oss. Även Bremberg skriver att 

begreppet stress kan användas i positiv bemärkelse, men då ofta under benämningen press. 
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Särskilt ungdomar tenderar att i talspråk särskilja de snarlika begreppen, när de talar om press 

syftar de oftast till påfrestningar som uppfattas värdefulla (SOU, 2006:77). 

Även Williams (1995) särskiljer betydelsen av begreppen press och stress. Han menar att en 

viss grad av press är ofrånkomligt och att konsekvenserna av pressen beror på hur väl 

personen hanterar den. Press kan å ena sidan vara stimulerande, den hjälper oss då att prestera 

optimalt och utvecklar oss som människor. Om pressen däremot blir för stor och övergår till 

stress kan den göra oss nedstämda och sjuka. I vardagligt tal använder vi oss inte sällan av 

benämningen stress när vi åsyftar båda dessa tillstånd vilket ibland kan orsaka förvirring.  

Seyle skriver i ett förord till Miller (1985) att positiva händelser kan generera en god stress. 

Om en elev t.ex. skriver ett mycket bra prov och erhåller ett pris för detta upplever personen 

lika mycket hjärtklappning och andra stressrelaterade symtom som den som ertappats fuska 

på samma prov. Stressreaktionen är densamma oavsett om upplevelsen är angenäm eller inte. 

Varaktigheten och intensiteten är dock inte lika stor i fallet då positiv stress upplevdes vilket 

torde betyda att denna form av stress är mindre skadlig för individen. 

Levi (2001) likställer den positiva stressen med den ”glada stressen” som han menar uppstår 

när en person har kontroll och inflytande över rådande situation. En person med tung 

arbetsbörda utvecklas om uppdraget känns meningsfullt, inte minst om arbetet sker i 

samklang med beröm och stöd. Levi skiljer den glada stressen från den negativa stressen 

eftersom arbetet ses som en utmaning snarare än en börda. Vidare menar han att även den 

glada stressen kan resultera i ohälsa även om han betonar att sambandet inte är vidare tydligt. 

Ljung och Friberg (2004) menar att den tillfälliga kick som upplevs vid positiv stress med 

största sannolikhet inte är skadlig. Vårt stressystem är anpassat att klara kortare stresstoppar 

under en begränsad tid. Ett ihållande engagemang som leder till en överbelastning av systemet 

orsakar emellertid problem, även om personen upplever arbetet både stimulerande och roligt.  

3.2 Stressorer
 

Det som framkallar stress brukar oftast kallas stressorer (även stressituationer och stresstimuli 

används för att beskriva samma sak) och utgörs av händelser som leder till stressresponser, 

(även kallat stressreaktioner eller stressbeteenden). Stressorer förekommer på många håll i vår 

omgivning, vissa mer allmänna än andra. Till exempel brukar tidsbrist drabba alla vid något 

tillfälle medan andra typer av stressorer är mer individuella. Om en händelse är en stressor 

eller inte beror på hur individen som blir utsatt tolkar händelsen och därefter responderar 

(Almén, 2007). Almén (2007) exemplifierar detta med hjälp av en bilkö. Om man stressar upp 

sig av en bilkö utgör bilkön en stressor, om man å andra sidan blir avslappnad i bilkön utgör 

den knappast någon stressor. Stressorer kan vara händelser som utspelar sig i den yttre miljön 

men likväl händelser hos individen själv. Om någon med feber t.ex. tror sig ha drabbats av en 

dödlig sjukdom och blir orolig så är det oron som är stressrespons och febern stressor (Almén, 

2007:29). Det är en persons erfarenheter, upplevelser och intryck från livet som avgör hur en 

individ uppfattar stress. En situation som påminner om en tidigare händelse då man upplevde 

stress kan räcka för att trigga igång en stressreaktion hos en individ (Kindenberg 2002:12).  

Währborg (2009) menar att viss stimuli orsakar liknande stressreaktioner hos samtliga 

exponerade individer och således utlöser en likartad fysiologisk effekt på alla människor. 

Sådana stimuli betecknas fylogenetiska. Stimuli som bara har effekter på enstaka individer 

betecknas ontogenetiska. Men uppdelningen mellan fylo- och ontogenetiska stressorer är inte 

helt solid. Vissa individer kan undertrycka fylogenetiska stressorer i sammahang då det 
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gynnar dem. Ett exempel är racerföraren som inte är betjänt av den rädsla en annan individ 

skulle uppleva i samma situation. Med denna bakgrund kan konstateras att stressorernas effekt 

varierar och är synnerligen individuell. 

Idag är det inte längre fysiska utan i huvudsak psykiska och sociala hot som framkallar 

stressreaktioner hos människan (Krauklis & Schenström, 2001). Währborg (2009) jämför 

stressorer med smittämnen och menar att dess effektivitet är beroende av kroppens 

försvarskrafter. Risken att smittas beror på två saker, dels hur kraftfullt smittoämnet är men 

också hur motståndskraftig individen är. Han presenterar flera olika stressorer som i enskilt 

tillstånd, eller tillsammans, kan orsaka stress; fysikaliska (såsom buller), psykologiska (såsom 

depression och ångest), emotionella (såsom relationsstörningar), kognitiva (såsom coping- en 

kognitiv bemästringsstrategi) och sociala stressorer (såsom yrkesval och familj). Vidare 

förklarar Währborg (2009) att det i stort sett är samma orsaker som stressar barn och vuxna 

även om han särskiljer sex vanliga psykosociala stressorer som i högre grad påverkar barn.   

 

Tabell 1. Barns stressorer 

 

Barns stressorer 
 

 

Känslomässigt betydelsefulla 

separationer 

 

 

Vantrivsel i skolan 
 

 

 

 

Relationsstörning 

 

 

 

 

 

 
 

Traumatiska upplevelser 

 

 

Tids- och beslutskonflikter 

 

 

 

 

Brister i trygghet och social stabilitet 

 

Skilsmässa och lärarbyte, men även sjukdom, olycksfall 

och dödsfall faller inom denna kategori. 

 

 

Trakasserier och krav från sig själva, lärare och föräldrar 
är exempel på varför barn vantrivs i skolan och därmed 

upplever stress. En känsla av upplevd otillräcklighet. 

 

 

Mobbning genererar kraftfulla stressreaktioner hos barn. 

Även relationer spelar en vital roll i barns utveckling och 

kan anges som stressor. Ofta är det inte relationen i sig 

själv som är problemet utan barnets upplevelse av 

relationen. Om en elev t.ex. är orolig över att läraren inte 

tycker om henne orsakar tanken om detta stress. 

 
Svåra trauman som t.ex. övergrepp, misshandel eller 

olyckor. 

 

Om barnet inte har kontroll över situationen reagerar de 

med stress. Att hinna med både läxor och fritidsaktiviteter 

utgör för många ett problem. 

 

 

Familjeproblem eller sjukdom inom familjen kan störa 

barnets sociala trygghet och stabilitet. 
  

          Währborg 2009:107 
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3.4 Reaktioner vid stress 

3.4.1. Fysiska reaktioner 
Den biologiska definitionen av stress är när en organism hotas av inre eller yttre påverkan och 

den dynamiska jämnvikten rubbas. Denna stress finns hos alla individer och i vartenda 

ekosystem (Währborg, 2009). De kroppsliga reaktionerna kan påvisas med objektiva mät-

metoder och individens egna upplevelser av det inträffade är av underordnat intresse. Det 

betyder att en individ kan vara utsatt för yttre påfrestningar som resulterar i kroppsliga 

reaktioner utan att själv vara medveten om det (Ogden 2004; SOU 2006:77). 

Stress i sig är inget ont utan en naturlig förutsättning i våra liv.  När stenåldersmänniskan blev 

jagad av ett vilt djur svarade kroppen med att omedelbart öka hjärtats frekvens, öka halten av 

socker och fett i blodet, höja blodtrycket och öka distributionen av blod till hjärnan och 

skelettmuskulaturen. Kroppen förbereder sig på slagsmål eller flykt och mindre viktiga 

funktioner såsom matsmältning nedprioriteras i akuta situationer som dessa. Vår kropp klarar 

kortvarig aktivering av stressystemet, därefter behöver den återgå till viloläge för 

återhämtning. Om påfrestningarna har hög intensitet och pågår under längre perioder ökar 

risken för att skadeeffekter uppstår (Ljung & Friberg, 2004). 

Det autonoma nervsystemet som frisätter katekolaminer, samt HPA-axeln som frisätter 

kortisol, är stressystemets huvudkomponenter. De båda reglersystemen interagerar intimt med 

varandra och störning på grund av stress kan orsaka en rad sjukdomar. Bland annat kan 

störningar i HPA-axeln orsaka bukfetma, depression, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

Stress försvårar även inlärningsförmågan och påverkar immunförsvaret negativt vilket gör att 

man lättare drabbas av infektioner. Vid långvarig stress kan även insöndringen av tillväxt-

hormon hämmas. Stress kan även frisätta andra ämnen som kan orsaka skada i kroppen 

(Ljung & Friberg, 2004). 

Det är många olika sjukdomstillstånd som kan kopplas samman med stress (Ljung & Friberg, 

2004). Exempel på direkta stressrelaterade sjukdomar är posttraumatiskt stressyndrom, 

maladaptiv stressyndrom, utmattningssyndrom, kroniskt trötthetssyndrom och utmattnings-

depression (Währborg, 2009). Till de sjukdomar där stress anses ha ett kritiskt samband kan 

anges bröstsmärtor, hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, högt blodtryck, diabetes 

och cancer (Levi, 2001; Währborg, 2009). Även huvudvärk, trötthet och sömnproblem kan 

vara stressrelaterade (Ellneby 1999; Strandell, 2005; Währborg 2009), liksom långvariga 

smärttillstånd, depression och kognitiva störningar (Währborg, 2009). 

3.4.2. Psykiska reaktioner 
När vi idag upplever stress är det sällan på grund av anfallande vilda djur, idag aktiveras 

kroppens alarmsystem av helt andra orsaker. Den psykosociala stress som vi utsätts för i 

dagens samhälle kan sällan tacklas genom att slåss eller fly vilket resulterar i att den 

neurohormonella mobiliseringen som sker inom oss inte får något beteendemässigt utlopp. 

Det är ju t.ex. inte lämpligt att slå sin chef eller springa runt kvarteret då vi blivit ifrågasatta 

under ett sammanträde på jobbet eller blivit oense med läraren i skolan. Stresstopparna varar i 

regel längre perioder och om detta sker ofta ökar risken för stressrelaterade symtom och 

sjukdomar (Ljung & Friberg, 2004). 

Det finns forskning som visar att stress påverkar beteendet, bl.a. försämras minnet, 

koncentrationen, uppmärksamheten och andra neuropsykologiska funktioner (Währborg, 

2009). De flesta människor har någon gång även upplevt känslor av nedstämdhet, ångest och 

oro i samband med påfrestningar av olika slag. Orealistiskt höga förväntningar kan leda till 

långvariga känsloreaktioner som i sin tur kan resultera i nedsatt funktionsförmåga och ohälsa. 
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Vid för stora påfrestningar ökar också risken att utveckla ohälsosamma beroenden. Det är inte 

ovanligt att stressade personer börjar röka och dricka alkohol vilket leder till ökad risk för 

bl.a. lungcancer och hjärtinfarkt. Vissa söker tröst i ökad matkonsumtion som på sikt kan 

orsaka ätstörningar. Det finns även människor som inte klarar av stressen och därför tar till 

det yttersta beteendet som innebär självförstörelse och slutligen självmord. Hur man handskas 

med stress kan med andra ord direkt relateras till hälsa eller ohälsa eller till och med liv eller 

död (Levi, 2001).  

Trots ökad välfärd och förbättrade villkor för barnfamiljer i form av förkortad arbetstid, 

förbättrade möjligheter för föräldraledighet och barnbidrag har det psykosocialt relaterade 

hälsotillståndet bland våra svenska barn och ungdomar inte förbättrats. Tvärtom kan 

konstateras att den psykiska ohälsan hos barn i västvärlden har ökat sedan andra världskriget 

slut (SOU, 2006:77). Uppseendeväckande är den markanta ökningen av psykisk ohälsa bland 

framförallt unga flickor. Inte bara problem såsom oro, ängslan eller ångest har blivit vanligare 

utan även ökad sjukhusvård för depression, ångest och självmordsförsök (SOU, 2010:80). 

Sömn utgör en viktig roll i att upprätthålla en god hälsa, som tidigare nämnts är sömnen 

livsviktig för att ”ladda våra batterier” efter en ansträngande dag. Det är under natten som 

kroppen återhämtar sig och tillverkningen av stresshormoner går på sparlåga. Det finns inga 

bra uppgifter på svenska ungdomars sovvanor, men mycket tyder på att ungdomar idag sover 

betydligt mindre än tidigare. Kända orsaker är ökat internetanvändande, tv-tittande, socialt 

umgänge samt läxor som tar mycket tid på kvällar och nätter. Uppgifter antyder att barn och 

ungdomar går till sängs allt senare. Andelen kvinnor i åldern 16-24 år med sömnbesvär steg 

från 10-24 % mellan åren 1979-2005 (SOU, 2010:80). 

Sömnproblem beror ofta på stress. Hårda krav och höga förväntningar kan leda till 

insomningssvårigheter och ytlig sömn. Mätningar av hjärnans vågor (EEG) och melatonin kan 

påvisa att det ofta är oro inför morgondagen som orsakar sämre sömn och kortare perioder av 

den djupare återhämtningssömnen (Währborg, 2009). Men förhållandet är inte helt 

okomplicerat eftersom sömnbrist i sig kan vara en orsak till stress (Krauklis & Schenström, 

1999).  

Kronisk sömnbrist leder till en rad åkommor. Bland annat påverkas kroppens immunförsvar, 

koncentrationsförmåga, motivation, kreativitet, minnet och intresset för socialt liv (Krauklis & 

Schenström, 1999). Sammanfattningsvis kan konstateras att sömnen är den viktigaste 

aspekten av all återhämtning hos människan och en förutsättning för att bygga upp det som 

Selye kallar energireserv (Ellneby, 1999; Währborg, 2009). 

3.5  Flickor och psykisk ohälsa 

Brembergs utredning (SOU, 2006:77) presenterar flera orsaker till varför unga tonåringar idag 

mår dåligt. Han menar att en av anledningarna är den differentiering och individualisering av 

samhället som den moderna utvecklingen har medfört. Tidigare följde de unga sina föräldrars 

fotspår medan vardagen idag präglas av otaliga val, något som gör livet mer oförutsägbart. 

Dessutom är ungdomar idag mer självständiga och de upplever att högre krav ställs på dem. 

Det gäller att få bra betyg så att man kommer in på de rätta skolorna som banar väg åt ett bra 

arbete i framtiden. Alla de oändliga valmöjligheter som idag erbjuds leder inte sällan till att 

unga idag upplever en stress. Bremberg menar att förmågan att hantera alla dessa val inte 

alltid har utvecklats hos ungdomarna.  
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Bremberg menar även att skolan misslyckas med sitt uppdrag att utbilda och förbereda 

eleverna för dagens samhälle. Flera instämmer och menar att den stressade skolsituationen 

kan leda till att elever inte klarar de uppgifter de får i skolan. Detta leder till att framförallt fler 

flickor tvingas uppsöka vård för typiska psykosomatiska symptom (SOU, 2006:77). 

Även den yttre, osynliga pressen är stor på dagens ungdomsflickor. Att ha rätt smink, kläder, 

naglar och frisyr är viktigt om man vill passa in. Detta är något som Fanny Ambjörnsson 

(2003) studerar närmare i sin avhandling. Hon menar att genus och identitetsskapande är 

starkt knutet till makt. I västvärlden har maktutövningen förändrats avsevärt sedan 

upplysningstiden. Från att tidigare ha utövats genom vapen och skrämsel har den gått mot att 

individer självmant anpassar sig till normer i jakten på lycka. Att ”bli tjej” är således en 

sammanstrålning av självdisciplinering liksom olika former av makt och möten i vardagen. 

Handlingarna kretsar alla kring outtalade krav på normativitet. Det är alla dessa krav som så 

många tonårsflickor idag inte klarar av att själva hantera och som utvecklas till det vi till 

vardags kallar stress och psykisk ohälsa (Ambjörnsson, 2003). 

Psykosomatiska tillstånd, som är dubbelt så vanligt förekommande hos flickor som hos 

pojkar, har inte helt oväntat inverkan på ungdomarnas vardagsliv. Studier visar att 

internaliserade beteendeproblem påverkar individens självuppfattning, skolresultat och skol-

prestationer negativt. Orsakerna till detta är bland annat att fysiska problem ofta hindrar 

eleven från att delta i skolarbetet samtidigt som det påverkar relationen med både kamrater 

och lärare negativt (SOU, 2006:77). 

3.6 Stress i skolan 

En undersökning från Statistiska Centralbyrån 2010 visar att skolrelaterad stress är vanligast 

hos elever på högstadiet och gymnasiet. Undersökningen har pågått sedan 2001 och omfattar 

ca 1100 barn per år, i åldrarna 10-18 år (SOU, 2010:80). Enligt en undersökning utfärdad av 

Rädda Barnen (2011) svarade 68 % av flickorna och 52 % av pojkarna att de upplever skolan 

som stressande. Läxor, prov, arbeten, betygshets, planering, framförhållning, val av 

gymnasielinje, utseendefixering och splittrade hem var några av de faktorer som ungdomarna 

i undersökningen lyfte fram som orsaker till stress och i vissa fall huvudvärk och magont.  

Studier pekar också på att flickor har högre krav på sig själva, är mer stressade över 

skolarbetet och oroar sig mer över relationer, i förhållande till pojkarna (SOU, 2010:80).  

Ellneby (1999) jämför en elevs skolgång med den vuxnes arbete men betonar en väsentlig 

skillnad, det fria valet. Medan vuxna själva väljer vad de vill arbeta med har barnet inget val. 

Den obligatoriska skolan, teorietiskt uppbyggd med prov och ständig kontroll, är en för 

många påtvingad vardag som inte sällan uppmuntrar till konkurrens. För barn som av olika 

anledningar inte orkar med studietakten eller har andra svårigheter i livet kan därför skolan 

vara mycket krävande och många barn är idag utsatta för kronisk stress.  

Vardagen i skolan är också uppbyggd på ett sätt som för många barn är osammanhängande. 

Korta lektioner som abrupt avslutas så snart eleven kommit in i arbetsuppgiften och många 

vuxenauktoriteterer att lära känna och anpassa sig efter kombineras med många händelserika 

intryck inom alltför ofta trista lektionssalar. Känslan av sammanhang är för många elever svår 

att upprätthålla och många förstår inte vad skolans arbete ska leda till (Ellneby, 1999). 

Skolan är en viktig arena för att främja elevers hälsa, men skolans arbetsmiljö kan också bidra 

till att skapa ohälsa hos barn och ungdomar. Faktorer i skolan som påverkar eleverna i en 

negativ riktning är utöver stress även erfarenheter av mobbning, hög arbetsbelastning och en 
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upplevd känsla av bristande kontroll (SOU, 2010:79). Många flickor uppger även att de 

saknas arbetsro i skolan (SOU, 2010:80).  

Ellneby (1999) nämner också hög ljudnivå som en negativ faktor som kan hämma elevers 

utveckling. Detta är också något som Socialstyrelsens miljörapport (2005) belyser. Där 

kopplas höga ljudnivåer bland annat samman med sämre kognitiv prestation såsom försämrad 

inlärningsförmåga, koncentrationen och problemlösningsförmåga. Hög ljudnivå medför också 

till att barnen måste höja rösten för att själva göra sig hörda vilket resulterat i att hesa 

barnröster idag är relativt vanligt. Rapporten tyder på att buller kan öka risken för högt 

blodtryck och stress hos barnen.   

Stress kan påverka intellektet och orsaka inlärningssvårigheter, minnessvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter vid beslutsfattande (Levi, 2001). Även den kreativa 

förmågan dämpas och många tenderar att generalisera och dra förhastade slutsatser. I regel 

upplever de flesta att det är svårare att fatta rationella beslut under stress och det är inte 

ovanligt att känslor av irritation och ilska gör sig till känna (Assadi & Skansén, 2000).  

Det är ofta ambitiösa elever som kämpar för att få högsta betyg som drabbas av stress. Studier 

visar att goda resultat i skolan har en positiv effekt på elevernas självuppfattning medan 

problem i samband med skolresultat och prestationer kan orsaka internaliserade symtom, 

särskilt för tonårsflickor (SOU 2010:79).      

En anledning till varför flickor och pojkar har olika upplevelser av världen omkring sig skulle 

kunna förklaras av stereotypa könsroller. Flickor oroar sig betydligt mer för sitt utseende, vikt 

och kroppsform i förhållande till pojkarna och det finns studier som visar på stora köns-

skillnader vad gäller självförtroende i relation till kroppsbild. Även biologiska förklaringar 

anges som en potentiell orsak, då med hormoner som en självklar faktor. Kvinnors ökade oro 

som inte sällan leder till negativ stress och psykisk ohälsa kan även bero på att de saknar 

strategier för att hantera vardagen (SOU 2010:80).  

Vissa egenskaper kan anses utgöra ett skydd mot stress. Amerikanska forskare har identifierat 

fem egenskaper som särskilt skyddar barn, trots många stressorer i vardagen. Dessa 

presenteras och förklaras i tabellen nedan (Ellneby, 1999). 

 

Tabell 2. Egenskaper hos stresståliga barn 

Egenskaper hos stresståliga barn 
 

 

Social förmåga 

 

Förmågan att göra intryck på ett 

positivt sätt 
 

Självförtroende 

 

Oberoende 

 

 

Hög prestationsförmåga 
 

 

Att barnet trivs med andra barn och vuxna i dess närhet 

 

Att barnet förhållningssätt gör så att vuxna gärna hjälper det 

 
Att barnet kan se svårigheter som utmaningar och själv 

värdera sin egen kapacitet 

 

Att barnet är självständigt och själv skapar en miljö som 

samstämmer med dennes behov och intressen 

 

Att barnet är kreativt, uthålligt och flexibelt 

  

                    Ellneby 1999:87 
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Som lärare bör man, förutom att följa elevernas utveckling, även lägga märke till hur elever 

mår. Indikatorer på försämrad hälsa är förändringar i beteende och sjunkande prestationer. 

Läraren bör uppmärksamma detta så snart som möjligt och i samråd med andra vuxna söka 

lösningar på problemen (SOU, 2010:80).  

Strandell (2005) menar att det krävs respekt och omtanke vid närmandet av stressade elever. 

Vidare anser hon att det är viktigt att ha förståelse för att eleven kan uppleva stress av olika 

slag på hemmaplan. Om eleven har många stressorer hemma kan det ibland krävas väldigt lite 

för att eleven ska utveckla stress i skolan.   

Att ge uppskattning och beröm har visat sig stärka självkänslan hos ungdomar vilket i sin tur 

bidrar till en positiv hälsoutveckling (Bergmark & Kostenius, 2011). Bekräftelse och 

uppskattning stärker självkänslan och att bli sedd, hörd och respekterad visar på förtroende 

och värdesättande. Barn som får uppskattning mår bra vilket också har visat sig ha positiv 

inverkan på barnets lärande. Författarna menar vidare att de handlingar som stärker elevers 

självkänsla inte utgör orealistiska krav på deras medmänniskor. De beskriver istället små 

detaljer såsom en hälsning, ett leende eller ett vänligt ord som viktiga i elevernas 

hälsoutveckling (Bergmark & Kostenius, 2011). 
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4. Problemformulering  
Stress är idag ett vedertaget begrepp som används flitigt av både vuxna och ungdomar. 

Liksom tidigare nämnts finns en rad forskningsrapporter som signalerar om unga flickors 

psykiska ohälsa i skolan, som inte sällan är följder av långvarig stress. Att lyckas bemöta och 

hantera barn och ungdomar som upplever stress i sin vardag är viktigt, därför tyckte jag att det 

lämpade sig väl att undersöka vad flickor själva säger om stress och hur de upplever den. 

Ungdomstiden är i sig en turbulent period i livet då mycket händer. Det är därför av stor vikt 

att vi skapar en förståelse för elevernas vardag. De villkor som dagens unga växer upp under 

måste lämna positiv avtryck som de med glädje bär med sig hela livet och som också bidrar 

till ett hälsosamt liv.  

4.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och 

vad de anser att skolan kan göra för att motverka detta. 

4.2 Forskningsfrågor 

 Vad uppfattar flickor som orsaker till stress?    

 Hur uppfattar flickor att de påverkas av stress?  

 Hur uppfattar flickor att de hanterar stress? 

 Vad uppfattar flickorna att skolan kan göra för att minska flickors stress? 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Teorin om KASAM 
En teori som fått betydande stöd och inflytande när det handlar om hälsa är Antonovskys teori 

KASAM, som står för ”Känsla Av SAMmanhang”. Antonovsky beskriver KASAM som en 

livshållning som får människor att förstå sin situation och som hjälper dem att hantera olika 

sorger och kriser i livet (Antonovsky, 1991).  KASAM har tre centrala komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter samvarierar med 

psykisk hälsa utan att vara beroende av varandra. Det innebär att komponenterna kan vara 

olika starka hos olika individer och att detta i sin tur resulterar i skillnader i upplevt 

hälsotillstånd. Att uppnå balans mellan de tre komponenterna förefaller sig vara mest 

gynnsamt för individen (Antonovsky, 1991).   

Den första av de tre komponenterna, begripligheten, fokuserar på det som hänt och i vilken 

utsträckning man upplever det som förståeligt, förutsägbart och strukturerat. Hanterbarheten 

är relaterad till det som händer just nu och innefattar individens egen förmåga att möta 

omgivningens krav. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet ser man sig t.ex. inte 

som ett offer för var sig yttre omständigheter eller orättvis behandling. Den tredje 

komponenten, meningsfullheten, har fokus på framtiden och belyser en individs tankar om 

huruvida denne kan vara med och påverka det som händer runt omkring och om individen ser 

en mening med livet (Bergmark & Kostenius, 2011).  

Enligt Antonovsky utsätts vi dagligen för stressorer, trots det klarar sig de flesta relativt väl. 

Personer med en god psykisk hälsa har en stark ”känsla av sammanhang”, detta gör att de har 

lättare att anpassa sig till omgivningens krav och yttre stressorer i förhållande till personer 

med svag känsla av sammanhang. Personer med stark känsla av sammanhang upplever därför 

inte samma anspänningar och är således mer resistenta mot stress (Antonovsky, 1991).  

Eftersom jag ämnar studera flickors upplevda stressnivå anser jag att denna teori lämpar sig 

väl. 
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6. Metod 
Denna studie bygger i huvudsak på kvalitativ insamlad data i form av intervjuer, men även på 

kvantitativ insamlad data i form av en enkätundersökning. Anledningen till den 

kompletterande enkätundersökningen är att jämföra de svar jag erhåller från intervjuerna med 

den totala urvalsgruppen på skolan.  

Störst vikt har jag lagt på den kvalitativa insamlingen av material. Denna metod lämpar sig 

väl när man söker ett fenomens egenart, innebörd och mening (Bryman, 2009; Patel & 

Davidsson, 2003). Enligt Bryman (2009) är forskarens uppgift att skapa en förståelse för 

forskningsområdet ur deltagarnas perspektiv, det är deras uppfattningar om vad som är viktigt 

och betydelsefullt som är utgångspunkt för forskningen. Denna undersökning hade till avsikt 

att söka efter flickornas egna tankar och upplevelser av stress i skolan, jag ansåg därför att 

kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst för studien. Endast en enkätundersökning skulle inte 

kunna ge mig de nyanserade och djupare reflektionerna kring ämnet. 

Den kvalitativa forskningen består av flera metoder vid insamling av data såsom 

observationer, intervjuer och text- och bildanalys (Bryman, 2009; Wideberg, 2002). Wideberg 

(2002) framhåller intervjun som den vanligaste. 

6.1 Val av metod 

6.1.1. Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer syftar till att upptäcka och identifiera egenskaper hos en person, liksom 

till att skapa en förståelse för hur personen tänker och känner om något särskilt fenomen 

(Patel & Davidsson, 2003). Enligt forskning kan man således inte i förväg formulera 

svarsalternativ eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga (Kvale, 1997; Patel & 

Davidsson, 2003). Genom kvalitativa intervjuer kan man även få kännedom om 

respondentens tidigare erfarenheter och hur dennes föreställningsvärld ser ut. Syftet är således 

att insamla ett djupare material som gör det möjligt att se mönster och samband i 

respondenternas upplevelser, och på så vis utvidga vår kunskap om hur världen vi lever i ser 

ut i ett socialt perspektiv (ibid). 

I en kvalitativ intervju är både intervjuaren och respondenten medskapare i samtalet. Kvale 

(1997), liksom Säljö (2010), betonar starkt samtalets betydelse för lärande och menar att varje 

samspel mellan människor innehåller element av kunskapsreproduktion. Lärande förekommer 

aldrig, enligt Säljö (2010) i ett socialt vakuum. Enligt Wideberg (2002) har forskaren som 

uppgift att belysa det unika som framträder i varje enskilt samtal, forskaren lyfts därför själv 

fram som det viktigaste redskapet i strävan att uppbringa intervjupersonens berättelser och 

förståelser.   

Vidare belyser Kvale (1997) de två plan som ett samtal utspelar sig på, det faktiska planet och 

meningsplanet, och menar att det är betydelsefullt för forskaren att lyckas fånga dem båda. 

Det faktiska planet representerar respondentens ordagranna uttalanden medan meningsplanet 

innefattar ”det som sägs mellan raderna”. Det senare nämnda planet är av naturliga skäl 

svårare att uppfatta. Ett sätt är, enligt Kvale (1997), att ställa följdfrågor, liksom att med egna 

ord försöka beskriva det man uppfattar av den intervjuades uttalanden.  Enligt Bryman (2009) 

är kvalitativa forskare både intresserade av det intervjupersonen säger men även hur denne 

säger något.  

Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjupersonen bygger upp en 

meningsfullhet och skapar motivation om det studerade fenomenet eftersom respondenten 



20 
 

kanske ställer upp utan att ha någon egen vinning av det. Det är också viktigt att intervjun 

fortskrider på ett avslappnat sätt och att man som intervjuare är väl medveten om sitt 

språkbruk och kroppsspråk. (Patel & Davidsson, 2003) Enligt Widerberg (2002) påverkar 

även den tid man har till förfogande och platsen där själva intervjun genomförs dess utfall. 

Inte heller kan man bortse från personkemin mellan två personer. 

Widerberg (2002) menar att många forskare väljer att tillämpa intervju som metod på grund 

av att det är en väletablerad metod, snarare än att man tagit ett reflekterande beslut kring 

valet. Med elevernas uppfattningar som studieobjekt har jag dragit slutsatsen att intervju som 

val av metod borde lämpa sig bäst för denna undersökning.  

Enligt Bryman (2009) är den ostrukturerade och semi-strukturerade intervjun vanligast 

förkommande. Man kan jämföra den ostrukturerade intervjun med ett vanligt samtal där 

intervjuaren kan ställa en fråga som respondenten sedan fritt kan associera kring. Intervjuaren 

ställer sedan följdfrågor endast kring de teman som anses värdefulla att följa upp (Bryman, 

2009). Ju spontanare man lyckas få intervjuproceduren, desto större blir sannolikheten att 

respondenten delger just spontana, livliga och oförutsägbara svar (Kvale, 1997). 

I denna studie utgår intervjuerna från den semi-strukturerade modellen. Detta innebär att 

intervjuaren håller sig till ett specifikt tema eller ett antal förutbestämda frågor, en så kallad 

intervjuguide. Intervjuaren har stor frihet att själv välja ordningen på frågorna liksom att 

utforma nya följdfrågor som anknyter till respondentens svar (Bryman, 2009). 

6.1.2 Enkätundersökning 
Fördelen med att använda sig av enkäter vid insamling av data är att man kan vända sig till ett 

större antal personer och därmed öppna upp möjligheten för att kunna belysa ett eventuellt 

allmänt samband av något slag. Ytterligare fördelar är att enkätsvaren går relativt snabbt och 

smidigt att administrera och att ingen intervjuareffekt kan uppstå (Bryman 2009). 

Vid genomförandet av en enkätstudie bör man dock vara medveten om att respondenten 

tenderar att snabbare tröttna på frågorna i förhållande till en intervju, särskilt om frågorna inte 

engagerar dem. För att upprätthålla intresset bör frågorna därför vara tydligt formulerade och 

enkäten lockande och lätt att besvara. Det är viktigt att man på alla tänkbara sätt försäkrar sig 

om att individerna som besvarar enkäten har uppfattat den såsom vi har tänk oss den 

(Bryman, 2009). För att undvika ovan nämnda farhågor är enkätens utseende viktigt, jag valde 

därför att skapa en enkät med horisontell utformning och slutna frågor (se bilaga 3).  

För att man ska kunna betrakta enkäten som reliabel är det bra om man kan prova den innan 

själva undersökningen, först då ser vi hur respondenterna tolkat frågorna och om de utan 

svårigheter fyllt i svaren. Har de däremot hoppat över flera frågor och markerat fler 

svarsalternativ än önskat bör frågorna omformuleras tills enkätens tillförlitlighet uppnåtts. 

(Patel & Davidsson, 2003). 

6.3 Genomförande 

När intresset väcktes att utföra en studie om hur flickor upplevde och hanterade stress i skolan 

så vände jag mig till en skola som jag sedan tidigare hade kontakter på. Skolan var positiv till 

min studie och jag fick tillåtelse att ge samtliga elever i årskurs sju en enkät och även 

klartecken att genomföra intervjuer med flickor på skolan.  

Innan jag lämnade ut enkätundersökningen och påbörjade mina intervjuer skrev jag ett brev 

till föräldrarna där jag bad om deras samtycke (se bilaga 1). Därefter förberedde jag 
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enkätundersökningen och kontaktade de flickor som jag genom slumpmässigt urval önskade 

intervjua.  

Samtliga elever i årskurs 7 svarade på enkäten. För att minimera bortfall och snabbt 

oengagerade ikryssade svar genomfördes enkäterna på lektionstid. Jag var noga med att 

betona vikten av elevernas svar och upplevde att de flesta tyckte att det var roligt att få vara 

delaktiga.  

I syfte att underlätta för eleverna, och vinna tid, genomfördes även samtliga intervjuer på 

skolan. Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 2), denna följdes 

inte slaviskt utan fungerade mer som ett stöd så att jag inte skulle glömma bort att belysa 

något viktigt tema.  

Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Enligt Kvale 

(1997) är det fördelaktigt att spela in samtalet eftersom intervjuaren då kan fokusera på själva 

samtalet och samspelet med respondenten för att sedan i efterhand återvända till intervjun för 

omlyssning.  

Under intervjuerna upplevde jag att eleverna hade mycket tankar och reflektioner kring de 

teman vi diskuterade. Intervjuernas längd varierade mellan 40-45 minuter. Samtliga intervjuer 

transkriberades.  En fördel med transkriberingen är att det underlättar en noggrann analys av 

det som sagts under intervjun vilket minimerar risken för omedvetna och intuitiva tolkningar 

(Bryman, 2009). 

6.4 Urval 

Studien utgår dels från en enkätundersökning som samtliga elever i årskurs sju har fått svara 

på men eftersom urvalskriteriet var flickor sorterade jag ut deras svar ur den totala 

svarsgruppen. Totalt svarade 75 flickor på enkäten. Studien utgår även från kvalitativa 

intervjuer med flickor på samma skola. Intervjuerna som ligger som grund för studien är 

uttagna med hjälp av ett slumpmässigt urval, detta för att få en mindre grupp som agerar 

stickprov åt den större populationen (Patel & Davidsson, 2003). Totalt genomfördes åtta 

intervjuer med flickor i årskurs sju, varav två var så kallade pilotintervjuer.  

 

6.4.1. Giltighet och tillförlitlighet 
I denna studie deltar sex flickor i årskurs sju i de kvalitativa intervjuerna. Resultatet som 

framkommer kan inte generaliseras till andra flickor och deras uppfattningar om stress i 

skolan. Som forskare måste man kunna visa att forskningsresultaten är trovärdiga, liksom att 

inhämtandet av materialet har skett med relevans för studiens problemställning (Kvale, 1997). 

Resultatet av enkätundersökningen täcker samtliga flickor i årskurs sju och är därför fullgod 

för att uttala sig om denna population. Resultatet kan dock inte generaliseras på elever i andra 

årskurser och på andra skolor. 

Eftersom intervjuerna var enskilda finns ingen risk över att flickorna påverkades av sina 

kompisar vilket måste ses som positivt för studien. Men det finns andra aspekter att vara 

observant kring. Eftersom man aldrig säkert kan veta om intervjupersonens svar är helt ärliga 

finns det en risk för att det finns brister i underökningens reliabilitet. Det är inte helt ovanligt 

att respondenten svarar såsom han/hon tror att intervjuaren önskar. Ytterligare en faktor som 

kan ha påverkat resultatet är att jag valde platsen för intervjun. Samtliga intervjuer ägde rum 

på skolan under lektionstid, något som kan ha påverkat resultatet. Om eleverna fått välja en 
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mer avslappnad miljö hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut eftersom platsen där 

intervjun genomförs påverkar den intervjuades utsagor (Kvale, 1997).  

För ökad reliabilitet har två vuxna, som dagligen arbetar med denna typ av frågor, hjälpt mig 

att utforma enkätunderökningen och intervjuguiden. Detta för att jag skulle vara trygg i att 

frågorna inte skulle misstolkas. Genom att få hjälp av erfarna inom området ansåg jag att 

risken för detta minskade.  

Många forskare har tidigare belyst stressproblematiken i skolan (se exempelvis Ellneby 1999; 

Bremberg, 2006; Währborg, 2009). Min ambition och avsikt har dock varit att, utöver att 

presentera flickornas upplevelser av stress, även lyfta fram deras förslag kring vilka åtgärder 

de själva önskar för att motverka den stress de upplever i skolan.  

6.5 Etiska överväganden 

Vid utformande av enkäter liksom genomförande av kvalitativa intervjuer måste man som 

forskare ständigt ta ställning till etiska överväganden. Det är enligt Kvale (1997) omöjligt att 

som forskare inte ställas inför moraliska dilemman vilka denne under arbetets gång måste ta 

ställning till. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska ansvarig forskare alltid värdera det 

framkomna resultatet i förhållande till negativa konsekvenser för de berörda 

undersökningsdeltagarna. Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna 

utifrån fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur hänsyn till dessa har tagits under arbetets gång. 

Informationskravet 

Innan jag påbörjade mina studier skickades ett brev hem till samtliga föräldrar i årskurs sju 

där studiens syfte presenterades. I samma brev bad jag även om föräldrarnas samtycke och 

förklarade att eleverna var anonyma både i enkätundersökningen och i intervjun.  Jag har 

också muntligt förklarat för eleverna vad syftet med studien är och hur informationen kommer 

att behandlas. 

Samtyckeskravet 

Eleverna som deltagit i studien har, i samråd med sina föräldrar, fått bestämma över sin 

medverkan. Eftersom eleverna är under 15 år var det nödvändigt att be om föräldrarnas 

samtycke. I det brev som skickades till föräldrarna stod mitt telefonnummer och mailadress så 

att föräldrarna skulle kunna kontakta mig vid eventuella frågor. Samtliga elever har under 

studiens gång haft rätt att avbryta sin medverkan utan mitt ifrågasättande, och även påverka 

på vilka villkor de skall delta. 

Konfidentialitetskravet  

Jag anser inte att det föreligger några problem med garantera delaktiga personers anonymitet. 

Flickor i årskurs sju finns det gott om, och eftersom jag inte varken nämner deras namn, 

namnet på skolan, eller staden studien genomförs på föreligger ingen risk att flickorna ska 

kunna identifieras.   

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och de data som samlats in i undersökningen endast 

får användas för denna studie vilket de berörda informerades om.    
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6.6 Metoddiskussion 

De kvalitativa intervjuerna är det underlag som ligger som huvudsaklig grund för studien och 

som tog mest anspråk av min tid. Så här i efterhand kan konstateras att genomförandet av de 

kvalitativa intervjuerna var oerhört intressant och lärorikt.  

Innan jag påbörjade mina intervjuer hade jag bestämt mig för att fokusera på att vara en god 

lyssnare med empati och förståelse för vad respondenten säger. Det är också något som Hägg 

och Kouppa (2007) lyfter fram som en av de viktigaste aspekterna i att vara en god samtals-

partner. Detta var dock inte helt enkelt, och jag märkte snabbt att flera faktorer spelade in. Till 

en början lyssnade jag så fokuserat att jag började tänka på att jag lyssnade, vilket i sin tur 

ledde till att jag började fundera på om jag verkligen förstod det respondentens ville förmedla. 

Jag kände också att jag ville veta min nästa fråga innan den intervjuade hade avslutat sitt 

pågående resonemang för att få samtalet att flyta utan onödiga stopp. Detta gjorde att jag 

sneglade i min intervjuguide med jämna mellanrum, trots att jag i förväg bestämt att den 

endast skulle ligga framför mig som ett stöd.  Det gjorde att jag ibland hade lite svårt att ”vara 

här och nu”, istället kände jag en aning stress över att förbereda nästa fråga i huvudet. Enligt 

Hägg och Kouppa (2007) kan en intervju komma att likna ett samtal utan djupare relationer 

om inte intervjuaren visar på full närvaro. Jag beslutade mig därför att släppa intervjuguiden 

och flytta fokus från mig till de händelser som togs upp under intervjun och kände omgående 

att rytmen och samtalet blev mer avslappnat och naturligt.  

Vidare hade jag beslutat att inte forcera tempot under intervjuerna. Istället skulle jag tänka på 

att ta det lugnt och inte frukta eventuella pauser. Pauser kan tvärtom vara värdefulla då de ger 

både intervjuaren och respondenten en chans att tänka efter (Widerberg, 2002). 

Under genomförandet av intervjuerna försökte jag även tänka på att inte dra för hastiga 

slutsatser av det som sades. Jag märkte att det var lätt att dras med i respondentens utsagor 

eftersom jag vid många tillfällen kunde koppla deras berättelser till egna erfarenheter. Risken 

med detta är då att man tror sig få en bild av respondentens situation, även om den i slutänden 

skiljer sig markant från det man själv varit med om.  

Så här i efterhand kan jag konstatera att jag är oerhört tacksam över att jag gjorde två 

pilotintervjuer innan jag började med intervjuerna som ligger som grund för denna studie. 

Under dessa intervjuer ”lärde jag känna” intervjuguiden och upplevde att jag fick ett mer 

avslappnat förhållningssätt till respondenterna. Det märks att det är skillnad på de första 

intervjuerna och de senare genomförda när jag lyssnar på dem i efterhand.  

Att få förmånen att ta del av respondenternas berättelser har varit mycket givande. Jag 

upplever att alla flickor var samarbetsvilliga och intresserade av att delge sina upplevelser 

kring stress. Enligt Widerberg (2002) gör det inget att man som intervjuare gör en mängd 

misstag under intervjuerna eftersom man i regel får tillräckligt med material att bearbeta ändå. 

Med facit i hand instämmer jag till fullo. Trots att inte alla intervjuer höll samma kvalitet 

gjorde allt material som flickorna delgav mig att jag fick uppfattningen av att besitta ett 

mycket innehållsrikt material vilket i sin tur resulterade i en känsla av otillräcklighet och 

tveksamhet kring hur jag skulle lyckas förvalta det värdefulla materialet på bästa sätt. 

Utmaningen har således varit att välja de teman som känts relevanta för denna studie, och 

därmed förbise många andra intressanta infallsvinklar. Att välja bort material är svårt och det 

är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt under processen (Kvale, 1997; Widerberg, 2002). 

Jag har strävat efter att ständigt påminna mig om att min egen syn och mina egna värderingar 

påverkar hur jag väljer ut och framställer materialet som jag samlat in.  
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7. Resultat  
Jag kommer att redovisa resultatet genom att dela in det i studiens fyra forskningsfrågor. 

1. Vad uppfattar flickor som orsaker till stress?  

2. Hur uppfattar flickor att de påverkas av stress?  

3. Hur uppfattar flickor att de hanterar stress? 

4. Vad uppfattar flickorna att skolan kan göra för att minska flickors stress? 

Jag har valt att använda mig av forskningsfrågorna som rubriker, detta för att få en tydlig 

struktur på resultatåtergivningen men också för att man klarare ska kunna se kopplingen till 

uppsatsens syfte. 

De sex flickorna som jag intervjuat presenteras som F1, F2, F3, F4, F5 och F6. Jag har valt att 

fokusera på de svar jag fått genom de kvalitativa intervjuerna eftersom min ambition är att på 

djupet belysa flickornas egna tankar och upplevelser av stress i skolan. Svaren från 

enkätundersökningen ses som ett komplement till intervjuerna. 

7.1 Vad uppfattar flickor som orsaker till stress?  

För att se vad som orsakar stress måste först konstateras om det de facto förekommer stress 

och i så fall i vilken utsträckning. Resultatet från enkätundersökningen visar att det inte är 

ovanligt att känna sig stressad, 71 % av flickorna i årskurs 7 har de senaste tre månaderna 

ibland, ofta eller alltid upplevt stress. Se tabell nedan. 

Tabell 3. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna upplevt stress? 

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
    

 
7 % 22,5 % 40 % 22,5 % 8 %  

   
           

Under intervjuerna identifierade jag fem orsaker som flickorna upplevde som stressorer:  

1. Prov och läxor 

2. Fritidsaktiviteter 

3. Muntliga framställningar 

4. Prestationer och betyg  

5. Personlighet och utseende 

Dessa faktorer kommer att redovisas under separata rubriker nedan. Flera flickor nämnde flera 

av faktorerna som stressande. 

7.1.1. Prov och läxor 
Samtliga intervjudeltagare är överrens om att prov och läxor är stressande. Ofta tenderar 

proven att hamna tätt inpå varandra vilket gör att det blir stressigt i samband med inläsning. 

En flicka (F1) berättar att hon ofta undrar hur hon ska hinna med allting och en annan flicka 

(F2) säger att det är särskilt stressande om man har prov och dessutom varit sjuk innan 

provtillfället. 
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Jag är nästan aldrig sjuk men så hade jag varit sjuk i en vecka och då hade jag missat 

jättemycket (F2). 

Det kan väl va en vecka då det är väldigt mycket prov och läxor och sånt, det kan ju va  

väldigt stressande (F4). 

En intervjudeltagare (F5) känner sig stressad över att inte veta vad det är som kommer på 

proven. Hon önskar att lärarna mer i detalj kunde berätta vad eleverna bör läsa på inför ett 

prov så att hon slipper oroa sig över om hon läser på ”rätt” saker. Ovissheten kring 

provinnehållet visade sig efter genomförda intervjuer även stressa flera av respondenterna.  

Även stress kring läxor lyftes för diskussion. Under en intervju berättar en flicka (F5) 

inlevelsefullt om den påtaglig stress hon upplever när hon pluggar in glosor. Att komma ihåg 

dem i huvudet är stressande, mer stressande än att läsa andra läxor, menar hon. En annan 

flicka (F6) som är mån om att prestera bra i skolan känner sig stressad om hon inte gör 

läxorna perfekt.  

Om jag inte blir nöjd får jag dåligt samvete (F6). 

Eftersom hennes perfektionistiska förhållningssätt gör att hon sällan blir nöjd resulterar det i 

att flickan ofta lider av dåligt samvete. För att undvika detta ägnar flickan mycket tid åt sina 

läxor på sin fritid.  

 

7.1.2 Fritidsaktiviteter 
Av enkätundersökningen framkom att 50 % av flickorna tränar 4-7 gånger i veckan. Endast 4 

% av samtliga flickor i årskurs sju tränar aldrig på fritiden. Se tabell nedan. 

 

 Tabell 4: Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 min, så att du bli andfådd? 

 

 Varje dag 4-6 ggr/v 2-3 ggr/v 1 gång/v 1-3 ggr/mån 
Mindre än  

1 ggr/mån 
Aldrig 

  

 
15 % 34,5 % 30,5 % 12 % 3 % 1 % 4 % 

  
          

 

Den höga andelen idrottande flickor speglade även mina intervjuer. Av sex flickor är det 

endast en (F3) som inte har några fasta fritidsaktiviteter att följa. Istället springer hon och gör 

sit ups för att hålla igång. En flicka (F2) tränar två gånger i veckan och de övriga fyra uppger 

att de tränar nästan varje dag. När jag frågar en av flickorna (F5) om hon upplever 

fritidsaktiviteterna som stressande när det är mycket i skolan svarar hon:  

Ja, fast om jag inte har så mycket träningar den veckan då är det inte lika stressigt. 

(F5) 

En annan flicka (F4) spelar tennis och har planer på att förlägga viss träning före skolan. På så 

vis frigörs tid efter skolan som hon kan ägna åt studier. Samma flicka säger: 

Ja, jag sportar ganska ofta. Eller jag tränar nästan varje dag så jag måste planera mina 
läxor och prov och sånt. (F4) 

En flicka (F6) berättar att hon har sju danspass per vecka, men att de är fördelade under 

veckodagarna så att helgerna är fria. 
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7.1.3. Prestationer och betyg 
Eleverna i årskurs sju får inga betyg utan endast omdömen, trots detta uppger flera av 

flickorna att de känner sig stressade över att prestera för att få bra betyg i åttan. De flesta 

säger att de har höga krav på sig själva. När jag frågar vem det är som sätter dessa krav svarar 

alla flickor att det är de själva.  

Jag har väldigt höga krav på mig själv. Jag ska ha bra betyg, men jag får inte bli för 

stressad, jag måste ta det lite lugnt. Jag är en sån person. Jag har ganska höga krav på 

mig själv. Jo det har jag (F4). 

Det är mer min egen känsla att jag vill att det ska gå bra hela tiden. Jag blir väldigt 

nere om det inte gör det för jag har väl för höga krav, så det är därför jag vill att det 
ska gå så bra (F1). 

Jag frågar en flicka (F6) om det är något särskilt som gör att hon ibland blir stressad i skolan 

och fick följande svar: 

Ja faktiskt. Det är väldigt mycket. Jag vill vara bra, duktig. Jag vill vara på topp och få 

bra betyg, så jag känner mig stressad (F6). 

När jag undrar varför det är viktigt att få bra betyg svarar samma flicka:  

Jag vet ju att mina föräldrar vill att jag ska vara duktig för dom vill att jag ska komma 
in på ett bra universitet. Dom har redan planer på vad jag ska göra när jag går ut här.  

Jag ska åka utomlands och plugga i ett år (F6). 

Min pappa vill att jag ska bli typ civilingenjör eller kärnkraftsingenjör eller vad det nu 

heter, men det vill inte jag. Jag har velat bli läkare väldigt länge och för det måste man 

ha bra betyg, mycket bra betyg. Och om man har bra betyg hela vägen så flyter det på, 
men om man har dåliga betyg från början blir det jobbigare att jobba upp dom (F6). 

Två av fickorna (F3 och F5) säger att de är nöjda så länge de når målen men att de gärna vill 

ha högre betyg. En av flickorna (F5) menar att så länge hon vet att hon gjort sitt bästa och 

uppnått målen så är hon nöjd. Innan satsade hon på att uppnå målen med god kvalitet men då 

blev hon mer stressad.  

Samtliga intervjudeltagare menar att varken föräldrar eller kompisarna stressar dem när det 

gället betygshets. En flicka (F4) säger så här när jag frågar om varför det är så viktigt att 

prestera bra i skolan:  

Jag vet inte. Jag har väl blivit uppfostrad så kanske. Jag tycker väl att om man inte har 
en utbildning så klarar man sig inte så jättebra. Jag är en sån tjej så om jag ska göra 

nånting så vill jag göra det bra, riktigt bra. Jag tänker inte sitta och slarva eller nånting 

(F4).  

En flicka (F6) berättar utförligt om ett dagsprojekt i skolan. Syftet var att genom arbete samla 

in minst 50 kr till välgörande ändamål. Flickan fick ihop dubbelt så mycket pengar men kände 

trots det en enorm besvikelse. Hon beskrev sig som misslyckad och medgav att hon grät.  

 

7.1.4. Muntliga framställningar 
Under intervjuerna pratar vi om hur flickorna upplever redovisningar inför klassen. Tre 

flickor (F4, F5 och F6) har inga som helst problem att hålla redovisningar, de tycker till och 
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med att det är roligt. Alla anser sig också vara aktiva på lektionerna, en flicka uttrycker sitt 

engagemang på följande sätt:   

Jag pratar gärna på lektionerna och visar vad jag går för liksom, vad jag kan. För det 

blir ingenting om man bara sitter i ett hörn tänker jag, och bara är tyst. Man måste ju 
visa vad man kan (F6). 

De övriga flickorna upplever dock att muntliga framställningar känns påfrestande. Flickorna 

beskriver hur de före själva redovisningen stressar upp sig och oroar sig över hur det ska gå. 

En flicka (F1) berättar hur hon i veckor före en redovisning förberedde sig hemma: 

Jag var jättenervös, jag var liksom nervös när jag skulle prata inför min farmor och 
övningsredovisa (F1). 

Flickorna berättar vidare om hur de under de muntliga framställningarna känner att de rodnar, 

skakar och känner obehag av andras blickar. Två av flickorna (F2 och F3) säger uttryckligen 

att de är blyga och har svårt att söka ögonkontakt med övriga i klassen såsom de borde. En 

annan flicka (F1) uttrycker sig på följande sätt: 

Alltså det kändes som om folk såg hur mitt hjärta klappade! Det var typ i två sekunder 
jag skulle prata (F1). 

En av flickorna (F3) tycker att de muntliga framställningarna är så stressande att hon själv tar 

upp det för diskussion. Hon oroar sig flera dagar i sträck. Ofta sover hon oroligt natten innan 

och stressar upp sig över vad andra ska tycka och tänka om henne när hon väl står där framför 

klassen. Mest oroar hon sig för att någon ska börja skratta under hennes redovisning. 

 

7.1.5. Personlighet och utseende 
När jag frågar om flickorna känner någon press i att se ut och klä sig på något speciellt sätt 

svarar alla utom en flicka nej på frågan. Majoriteten är överens om att man ska ha bekväma 

kläder som man trivs i. Flera av flickorna säger att de tycker om mode och att klä sig fint men 

att de inte upplever att de har några krav att klä sig på något speciellt sätt. Det tycks vara 

viktigt att ha sin egen stil och trivas med den. Flera av dem påpekar också att det inte spelar 

någon roll vad andra tycker och tänker om dem. Flickan framför mig med kortklippt, tufft hår 

säger:  

Jag har min egen stil sen får folk säga vad dom vill […] Jag tycker det  

är tråkigt att vara en i mängden, att vara som alla andra (F1). 

Liknande uttalanden förekom även under andra intervjuer. En flicka som föredrar 

märkeskläder säger: 

Jag gillar inte när alla ska gå som kopior (F6). 

När jag undrande frågar den första flickan om det verkligen stämmer att folk får säga vad de 

vill om henne svarar hon snabbt:  

Alltså nej! Eller jo, dom får ju tycka vad dom vill men jag vill ju helst att folk ska gilla 
mig […] Jag hatar när folk är arga på mig (F1). 

Samma flicka som föredrar märkeskläder för ett gediget resonemang om hur hon påverkas av 

att alla är smala och snygga i medier. Detta gör att hon emellanåt känner ett riktigt 
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träningsbehov vilket resulterar i att hon måste ut i skogen och springa. Att se bra ut är viktigt 

och hon skulle vilja vara mer tränad.  

En flicka (F3) känner sig stressad över att klä sig rätt och se ut på rätt sätt. Hon anser sig vara 

tjock och jämför sig ofta med andra. Även hon vill se tränad ut och att ha rutor på magen vore 

en dröm. Denna flicka hoppar ibland över mål att äta eftersom hon räknar kalorier. Det är inte 

ovanligt att frukosten består av ett glas vatten. Hon vill vara smal och avskyr hullet om 

midjan. 

Även om hela världen skulle säga ”jamen [elevens namn] du är fin så kan jag inte 

ta åt mig liksom, för alltså, jag vet inte. 

Samma flicka menar att klädstilen är jätteviktigt och på frågan varför svarar hon att det nog är 

mest för hennes skull, men även lite för pojkarnas. Hon säger själv att hon är osäker och ofta 

påverkas av vad andra tycker. Hon tycker att det är jobbigt när det är mycket i skolan 

eftersom hon då måste fokusera på skolarbete samtidigt som mycket tankearbete läggs på att 

ha det rätta utseendet. Vid stressade situationer erkänner flickan att det mest är utseendet som 

hon fokuserar på. Att tvätta håret varje dag och använd mascara och smink är viktigt.  

Jag tycker jag ser jättetrött ut när jag inte har mascara. Jag ser inte fin ut (F3). 

Jag tycker att om man går i mjukisbyxor och sådär så är man inte lika... vad ska man säga, 

värdig eller vad man kan säga (F3). 

Majoriteten av fickorna håller med gällande användningen av mascara. Har man en gång 

börjat använda mascara är det näst intill omöjligt att sluta eftersom man då ser trött, blek och 

sliten ut. En flicka (F5) påpekar också att hon plattar håret om det är utsläppt.  

En ficka (F3) lider oerhört över att hon har finnar. Hon är medveten om sin klädstil, frisyr och 

sminkning men känner enorm osäkerhet på grund av sina finnarna som hon ständigt täcker 

med smink. Hon har svårt att titta pojkar i ögonen utan att vända bort ansiktet eller täcka delar 

av det med sitt välskötta hår. Hon skäms och medger att många av hennes tankar ständigt 

kretsar kring hennes finnar. 

7.2 Hur uppfattar flickor att de påverkas av stress?  

Enkätundersökningen visar att mer än hälften (51,4 %) av flickorna de senaste tre månaderna 

ibland, ofta eller alltid har lidit av huvudvärk. Resultaten visar även att 44 % av flickorna 

ibland eller ofta har ont i magen. Se tabell nedan.  

 

Tabell 5. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
    

Stressad 

Huvudvärk 

Magont 

7 % 

10,8 % 

13,3 % 

22,5 % 

37,8 % 

42,7 % 

40 % 

29,8% 

30,7 % 

22,5 % 

17,6 % 

13,3 % 

8 % 

4 % 

-  

 

   

          
 

Då jag analyserat enkätresultaten mer i detalj har jag kunnat konstatera att de flickor som 

aldrig känner sig stressade sällan lider av huvudvärk. Det är ingen av dessa flickor som har 

huvudvärk ofta.  
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I enkäten fick eleverna även svara på hur de mår. Resultatet visar att drygt 70 % mår mycket 

bra eller bra. Av de flickor som aldrig känner sig stressade mår 80 % mycket bra eller bra. Av 

de flickor som å andra sidan alltid är stressade (8 %) mår 37,5 % ganska dåligt eller dåligt. 

Vidare kan man utläsa att 69 % av flickorna sover mellan 7,5- 9 timmar per natt. Det finns 

enstaka elever (5,3 %) som sover mellan 4,5-5 timmar per natt. 75 % av dessa är ofta eller 

alltid stressade.  

Enkätundersökningen visar också att en flicka som mår dåligt, och alltid känner sig stressad, 

alltid lider av huvudvärk, ofta har ont i magen och i genomsnitt sover 5 timmar per natt. 

Under intervjuerna framkom att de flesta av flickorna sov bra och inte hade några större 

problem att somna. En elev (F3) berättar dock att hon inte kan sova nätterna före en 

redovisning för klassen eftersom hon då känner sig stressad.  

En annan flicka (F1), som känner sig stressad någon gång i månaden, svarar att hon inte 

känner några direkta fysiska symtom i samband med stresstopparna. Ibland när det är stressigt 

i skolan påverkas dock träningen på fritiden på ett negativt sätt. Hon berättar också att hon 

känner sig tröttare när det är stressigt i skolan. Ibland har hon ont i magen och ont i huvudet 

men att det skulle bero på stress tycker hon låter anmärkningsvärt. Under samtalet säger hon 

senare:  

Om man är stressad så spänner man sig mycket, så får man ont i huvudet och sådär (F1). 

En flicka (F6) svarar följande på frågan om hur hon reagerade vid ett särskilt tillfälle då hon 

upplevde stress:  

Jag vart väldigt ledsen och började gråta. Alltså när jag blir stressad, riktigt stressad, 

då pratar jag snabbt, då andas jag snabbt och så. Alltså, det blir jättejobbigt för mig  
för det är en sån obehaglig känsla att bli stressad. Om jag är stressad så tappar jag  

kontrollen. Alltså jag vill veta vad jag håller på med. 

En annan av flickorna (F5) svarar följande på frågan om hur det känns i kroppen då hon är 

stressad. 

Jag har ont i magen och sen så gråter jag och då blir jag jättetrött och så får jag ont 

i huvudet och sådär… Jag blir hängig.  

När jag frågar hur ofta hon blir så ledsen svarar hon att hon gråter flera gånger i veckan.  

7.3 Hur uppfattar flickor att de hanterar stress? 

En av flickorna (F4) menar att om hon någon gång känner sig stressad inför ett prov så löser 

hon det genom att läsa instruktionerna en extra gång. Då brukar hon ofta kunna konstatera att 

uppgiften inte var så komplicerad som hon befarat. Så snart hon rett ut den ovisshet hon haft 

avtar stressen. Samma flicka berättar också att om hon känner sig stressad är en springtur 

viktig för at få henne på andra tankar. 

En annan flicka (F1) berättar hur hon lagt upp strategier för att undvika stress genom att 

skriva ner så kallade ”memon” i mobilen. Dessa, tillsammans med en ”to do” tavla som hon 

uppdaterar hemma, hjälper henne att komma ihåg vad hon bör prioritera.  

Flera av flickorna säger att de vänder sig till sina mammor när de känner sig stressade. De 

tröstar och lugnar dem i stunder då de känner sig uppgivna och ledsna. En flicka (F6) säger:  
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Jag måste ha nån att prata med, gärna mamma. Hon är bra på att få bort mig från 

stressen, hon har hjälp mig många gånger. Jag ska inte va för mig själv för då blir jag 

mer stressad. 

En av flickorna (F5) berättar hur viktigt det är för henne att äta regelbundet och att få 

ordentlig återhämtning i form av vila och sömn. De gånger hon känner sig stressad är hon ofta 

både hungrig och trött. Samma flicka säger också att hon på varje utvecklingssamtal i samråd 

med både förälder och mentor går igenom vikten av att planera sin fritid för att undvika stress 

i samband med läxläsning. En annan flicka (F3), som själv säger att hon emellanåt upplever 

skolarbetet som tungt och stressande, pratar med sina lärare som då ger henne individuellt 

anpassade uppgifter.   

7.4 Vad uppfattar flickorna att skolan kan göra för att minska flickors 

stress? 

Flickorna som intervjuades fick frågan om vad skolan skulle kunna göra för att minska deras 

stress. Intervjudeltagarnas främsta åsikt var att lärarna måste bli bättre på att planera 

provschemat. På skolan finns ett datoriserat system där samtliga lärare ska registrera aktuella 

provdatum. Eleverna får inte ha fler än två prov samma vecka. Trots detta menar eleverna att 

de vissa veckor har flera prov medan de andra veckor inte har några prov alls. Bättre 

samplanering skulle, enligt dem, minska deras stress.  En elev säger (F4): 

Det kan ju va att lärarna planerar lite bättre. För det kan ju va att två veckor så är det 

jättelugnt, sen kommer en vecka med tre prov och två förhör liksom […] 

När jag ber flickorna beskriva skolmiljön säger alla att de är nöjda med det mesta. 

Klassrummen är fina och lärarna är bra. Vissa menar att schemat kan justeras då det kan vara 

tajt att hinna mellan lektionerna. Fler flickor efterlyser också arbetsro i klassrummen, oftast är 

det alldeles för högljutt och i regel är det pojkarna som stör. De vill även att alla ska vara 

glada och visa varandra respekt. Det skulle, enligt flickorna, bidra till en bättre 

sammanhållning i klassen och ett bättre arbetsklimat. Ett par flickor (F2 och F3) menar också 

att de inte skulle vara lika blyga om de kände sig respekterade och inte var rädda för att bli 

utskrattade. Att få bekräftelse var något som flera flickor pratade om. En flicka (F4) berättar 

att hon gärna vill bli omfamnad av sina kamrater eftersom hon då mår bra.  

En flicka tycker också att lärarna stressar ibland, särskilt i slutet av terminerna. En annan 

flicka (F5) efterfrågar samtalsgrupper efter skoltid. Dit skulle elever kunna gå för att ges 

möjlighet att diskutera sådant som de anser är viktigt, och även delge varandra tips på hur 

man undviker stress i vardagen.   

7.5 Sammanfattning av resultat 

 

 Min studie visar att 71 % av flickorna i årskurs 7 de senaste tre månaderna har upplevt 

stress. 

 
 Läxor och prov, fritidsaktiviteter, betyg, muntliga framställningar och skönhetsideal 

utgör stressorer i flickornas vardag. 
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 Huvudvärk, magont, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet och brist på kontroll är 

konsekvenser av stress som påverkar flickorna. 

 

 Att noggrant planera sin vardag, motionera, äta och sova regelbundet liksom att ha 

goda kontakter med vuxna är enligt flickorna viktiga faktorer för att hantera stress. 

 

 Bättre provplanering, schemajusteringar och arbetsro i klassrummet är något flickorna 

efterfrågar. De menar också att det är viktigt att lärarna själva inte stressar liksom att 

alla bemöter varandra med respekt i skolan. 
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8. Analys  
Liksom i resultatdelen kommer mina fyra frågeställningar utgöra rubriker även i analysdelen 

av uppsatsen. 

8.1 Vad uppfattar flickor som orsaker till stress? 

En stressor som samtliga intervjudeltagare var överens om var den höga arbetsbelastningen i 

samband med läxor och prov. Flickorna var också eniga om att proven ofta hamnade för tätt 

inpå varandra. Även i litteraturen belystes detta som ett vanligt problem. Det är inte ovanligt 

att lärare slarvar med att i god tid planera provtillfällen med sina lärarkollegor, eller glömmer 

att föra in prov på gemensamma provscheman (Barnombudsmannen, 2003). Enligt 

Antonovsky är det viktigt att individen känner att denne har förmågan att möta omgivningens 

krav eftersom resistensen mot stress då ökar. Att som elev få tydlig information i god tid är 

således en förutsättning för att öka elevens välbefinnande (Antonovsky, 1991). 

I litteraturen framgår att pressade skoldagar och många fritidsaktiviteter inte sällan utgör 

stressmoment som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa (Währborg, 2009). I min studie 

verkar dock inte rikligt med fritidsaktiviteter ha särskilt stor negativ inverkan på flickornas 

upplevda grad av stress. Flickorna som jag intervjuade, och som hade många aktiviteter, 

berättar att det krävs noggrann planering för att få vardagen att gå ihop. De flesta ser till att få 

läxorna gjorda före aktiviteterna för att inte bli stressade på kvällen. En flicka planerar 

dessutom att förlägga träning före skolan på morgonen. Ellneby (1999) menar att när vi 

upplever balans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att klara av dem uppfattar vi 

sällan situationer som stressande, istället ser vi en positiv utmaning i de åtaganden som ligger 

framför oss. Forskning visar att dagens ungdomar tenderar att använda begreppet press istället 

för stress när de syftar till påfrestningar som de uppfattar värdefulla (SOU, 2006:77). Man kan 

därför dra slutsatsen att fritidsaktiviteter ger flickorna stimulans i vardagen. En flicka nämner 

till och med träning som ett sätt att hantera stressen om den är påtaglig.  

När intervjudeltagarna delgav sin tankar om betyg framkom att de flesta hade höga krav på 

sig själva. Om de inte fick bra resultat och presterade optimalt var de missnöjda med sin 

insats. Alla flickor påstod att de själva hade satt de höga kraven och att varken föräldrars eller 

kompisars åsikter spelade någon roll. Detta ifrågasätter jag dock starkt. Emellan raderna 

kunde jag utläsa att både föräldrars och kompisars tankar och förväntningar hade inverkan. En 

flicka berättade t.ex. utförligt om hur hennes föräldrar redan planerat att hon skulle läsa 

utomlands efter gymnasiet och att pappan gärna såg att dottern skulle bli civil – eller 

kärnkraftsingenjör. Vare sig eleven uppfattar det som stressande eller inte så påverkar 

naturligtvis föräldrarnas planerande elevens tankar kring sin framtid. Det finns studier som 

pekar på att flickor har högre krav på sig själva, liksom att de är mer stressade över 

skolarbetet, i förhållande till pojkarna (SOU 2010:80). Höga betyg anses viktiga för att 

komma in på de rätta skolorna. Pressen på dagens ungdomar är stor och många blir 

förtvivlade om de inte når de mål de själva satt (Barnombudsmannen, 2003). Detta speglas 

även tydligt i resonemanget som flera av flickorna jag intervjuat fört.  

I ett program av Utbildningsradion (2010) berättar Bergh Nestlog att muntliga framträdanden 

kommer på andra plats av de mest fruktade sakerna man är med om i livet. Detta bekräftades i 

flera av intervjuerna. Hjärtklappning, rodnad och svårigheter att söka ögonkontakt var några 

av de faktorer som flickorna beskrev som jobbiga. I litteraturen omnämns flera av dessa 

reaktioner som naturliga stressymptom (se t.ex. SOU 2010:80; Währborg 2009). 
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En del av intervjuerna kom att präglas av flickornas självbild. Flera av flickorna sa att de inte 

brydde sig vad andra tyckte om dem men efter att ha ställt fler frågor vågar jag påstå att detta 

var ett sorts standardsvar, egentligen hade de helt andra åsikter. En flicka säger t.ex. att hon 

hatar när folk är arga på henne. Det visar tydligt att flickan, trots att hon först självsäkert och 

snabbt svarat att folk får tycka vad de ville om henne, bryr sig om vad andra tycker om henne. 

Även litteraturen belyser att uppskattning och bekräftelse är viktiga element i alla individers 

vardag, kanske extra viktigt under tonårstiden då mycket nytt händer och man är mitt uppe i 

sitt identitetsskapande (Ambjörnsson, 2003).  

Ambjörnsson (2003) skriver att den yttre, osynliga pressen är stor på dagens ungdomsflickor. 

Det är således viktigt att ha ”rätt” utseende för att passa in i den sociala gemenskapen. I 

dagens samhälle anpassar sig flickor självmant till normer i jakten på lycka. Handlingarna 

kretsar därför kring outtalade krav på normativitet. Alla dessa krav blir inte sällan en 

ohanterlig massa som dagens ungdomsflickor inte klarar av att hantera och som till vardags 

utvecklas till det vi kallar stress och psykisk ohälsa. Av de flickor som jag intervjuat framkom 

indirekt att det hade betydelse hur man såg ut. Att vara smal, vältränad och se pigg ut verkade 

vara viktigt för dem alla trots att de påstod att inga yttre krav förelåg. Flera sa att det var 

viktigt att man hade sin ”egen stil” och att det var trist när alla gick runt som ”kopior”. Den 

egna stilen som alla förespråkade visade sig i samtliga fall vara baserad på rådande mode i 

skolan, men med en viss flexibilitet. Det är alltså okej att ha sin egen stil så länge man faller 

inom rollen för vad som anses normativt.  

En flicka var väldigt öppen och delgav sina problem gällande finnar i ansiktet. Något frågande 

undrar jag om det verkligen är ett problem eftersom jag inte ens uppfattat att hon hade finnar. 

Hon berättar då om hur de får henne att känna sig ful och att hennes självförtroende därför 

hade getts en ordentlig törn. Även om folk ger henne komplimanger kan hon inte ta åt sig. 

Hon berättar också att hon verkligen uppskattar om hennes kompisar ger henne en kram när 

de träffas i skolan på mornarna. Det får henne att må bra. Man skulle kunna dra slutsatsen att 

den dagliga kramen och bekräftelsen är ett redskap som flickan är i behov av eftersom hon har 

ett dåligt självförtroende. Bergmark och Kostenius (2011), Ellneby (1999) och 

Barnombudsmannen (2003) belyser alla i sin forskning att man är mer sårbar för stress om 

man har ett lågt självförtroende. Den efterlängtade kramen som flickan så längtar efter utgör 

således en viktig del i uppbyggandet av hennes självförtroende och därmed stresstålighet.  

8.2 Hur uppfattar flickor att de påverkas av stress?  

Utifrån enkätsvaren kan konstateras att mer än hälften av flickorna som upplevt stress ofta 

eller alltid lider av huvudvärk. Nästan hälften av de som upplevt stress har också ont i magen 

med jämna mellanrum. Att huvudvärk och magont skulle kunna vara en effekt av stress verkar 

således rimligt. Tidigare studier menar att stress kan vara en orsak till varför psykosomatiska 

tillstånd såsom huvudvärk och magvärk ökat (SOU 2010:77). Även Strandell (2005) skriver 

att stressade elever ofta har huvudvärk och magont. 

I min studie ville jag också ta reda på om flickornas upplevda grad av stress påverkar deras 

uppfattning av deras välbefinnande. I enkäten fick flickorna därför svara på hur de mådde. 

Resultatet visar att de elever som aldrig stressar anser sig må bättre än de som alltid känner 

sig stressade. Andra har svårt att sova och ett par flickor berättar att de blir trötta, ledsna och 

hängiga när de känner sig stressade. Att ovanstående symptom kan kopplas till stress stämmer 

väl överrens med behandlad litteratur (se t.ex. Währborg, 2009; Ellneby 1999; Krauklis, M. 

Schenström, 1999). 
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Flera forskare (Ellneby, 1999; Levi, 2001; Währborg, 2009) är överrens om att stress och 

påfrestningar är orsaken till många fysiska och psykiska besvär. Litteraturen (Ellneby, 1999; 

Levi, 2001; Strandell 2005; Währborg, 2009) tar även upp ilska, irritation och trötthet som 

konsekvenser av stress. Ingen av flickorna sa något om att de blev arga eller irriterade när de 

blev stressade, däremot sa flera flickor att de blev trötta och hängiga. Trötthet gör att 

koncentrationen avtar vilket måste ses som ogynnsamt i skolsammanhang. Om man inte orkar 

fokusera på lektionerna hamnar man lätt efter i skolarbetet. 

Många stressorer utanför skolan påverkar naturligtvis eleverna även i skolan. Om eleven har 

många stressorer hemma behövs inte många påfrestningar förrän eleven upplever stress även i 

skolan. Utifrån Antonovskys teori KASAM kan utläsas att ju fler faktorer som påverkar en 

individ negativt desto lägre känsla av sammanhang upplever individen. Att uppleva stress 

både i hemmet och i skolan gör det därför svårare för elever att möta omgivningens krav på 

ett tillfredsställande sätt (Antonovsky, 1991).  

8.3 Hur upplever flickor att de hanterar stress? 

Utifrån intervjuerna kan konstateras att flickorna har olika strategier för att hantera stress. Att 

läsa instruktionerna inför en läxa eller ett prov ytterligare en gång var gynnsamt eftersom 

förmågan att se samband och tydlighet då ökade. Detta stämmer med Antonovskys teori 

KASAM som menar att individer som upplever att de begriper en situation har bättre 

förutsättningar att hantera den (Antonovsky, 1991).  

Att äta på regelbundna tider och sova ordentligt var ytterligare faktorer som lyftes som viktiga 

vid hanterandet av stress. Detta har också flitigt belysts av flera författare (se t.ex. Ellneby 

1999; Währborg 2009). Att ha en god relation till andra vuxna, såsom föräldrar, mentorer och 

lärare, har enligt flickorna också en positiv inverkan. Även Ellneby (1999) lyfter fram barnets 

sociala förmåga som en positiv egenskap vid stressade situationer. Om barnet dessutom har 

förmågan att göra intryck på ett positivt sätt ökar sannolikheten att vuxna hjälper dem. 

Enkätsvaren avslöjar att majoriteten av flickorna har goda sömnvanor. Några enstaka flickor 

sover dock under 5 timmar per natt vilket kan ses som alarmerande. 75 % av dessa elever har 

också svarat att de ofta eller alltid känner sig stressade. Man kan därför anta att det finns ett 

samband mellan elevernas uppfattade nivå av stress och deras sömnvanor. En elev berättar att 

hon oftast inte kan sova de nätter då hon är orolig. Krauklis och Scheenström (1999) skriver 

att det finns samband mellan stress och sömnproblem. Författarna menar vidare att just oro är 

en orsak till varför sömnen ofta rubbas.  

Enkäten visar att det finns en tydlig koppling mellan brist på sömn och huvudvärk respektive 

magont, oavsett om personen själv uppfattar sin vardag som stressande eller inte. Man skulle 

kunna dra slutsatsen att flickorna anser sig ha ett hektiskt men meningsfullt liv och därmed 

inte tolkar sin vardag som stressande. Eftersom även den positiva stressen kan ha negativ 

inverkan på hälsan är det enligt forskning viktigt att man inte förbiser kroppens signaler så att 

man inte bränner sina fysiska och psykiska krafter (Frankenhauser & Ödman, 1987).  
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8.4 Vad uppfattar flickorna att skolan kan göra för att minska flickors 

stress? 

Eleverna hade många konkreta förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att minska deras 

stress. Det framkom tydligt att eleverna tyckte att lärare behövde tänka på att inte själv 

stressa, vare sig i korridorerna eller i undervisningen. De behövde också bli bättre på att ge 

eleverna uppmuntran liksom planera läxor och provtillfällen bättre. Avsaknaden av 

tillfredsställande information i samband med läxor och prov resulterade i att flera flickor 

upplevde situationer som ostrukturerade. Detta kan enligt Antonovsky (1991) innebära att en 

känsla av obegriplighet infinner sig vilket i sin tur kan leda till en lägre känsla av 

sammanhang.   

I mina intervjuer framkom att vikten av att få bekräftelse var oerhört stor, något som även 

litteraturen belyser väl. Idag råder det koncensus om att tillit, omtanke och självkänsla har stor 

inverkan på hur våra barn och ungdomar mår och utvecklas. (Bergmark & Kostenius, 2011; 

Ellneby, 1999; Barnombudsmannen, 2003). Den dagliga kramen som en av de intervjuade 

flickorna efterfrågar av sina kompisar är ett exempel på en form av bekräftelse som stärker 

självkänslan och kan användas som verktyg vid hanterandet av stress.  

Flickorna vill också att alla ska vara glada och visa varandra respekt. Det skulle enligt dem 

bidra till en bättre sammanhållning i klassen och ett bättre arbetsklimat där även de blygare 

skulle våga göra sin röst hörd. Att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där olikheter 

respekteras och ses som en tillgång i undervisningen är därför eftersträvandsvärt.   

Flickorna är nöjda med det mesta gällande skolmiljön. Flera flickor efterlyser dock arbetsro i 

klassrummen. Oftast är det alldeles för högljutt och det är i regel pojkarna som stör. Att höga 

ljudnivåer är ett problem i dagens skola bekräftas bland annat i Socialstyrelsens miljörapport 

(2005). Hög ljudnivå i ett klassrum är i sig stressande, men det kan också göra att många 

elever tappar fokus på skolarbetet vilket också kan leda till stress.  

9. Diskussion 
Det råder ingen tvekan om att många av dagens ungdomar upplever stress i sin tillvaro. Som 

blivande lärare är det därför viktigt att känna till de faktorer som elever själva lyfter fram som 

stressorer i sina liv. Det är varje lärares skyldighet att i största mån bidra till elevernas fysiska 

och psykiska välbefinnande liksom bidra till en god lärande miljö (Lgr11). 

När intervjudeltagarna i min studie fritt fick i uppgift att berätta om ett tillfälle då de känt sig 

stressade var det ingen av flickorna som ifrågasatte innebörden av ordet. Alla tycktes vara på 

det klara med vad stress var och började obehindrat prata kring temat. Samtliga flickor 

förknippade stress med något negativt och påfrestande, något som kändes obehagligt och som 

de kände sig besvärade av. Ingen pratade om att stress kunde vara positiv och ses som en 

drivkraft förenad med empati och positiv energi vilket på flera ställen förekom i litteraturen 

(Ellneby, 1999; Miller, 1985; Währborg, 2009). En anledning till detta kan vara att begreppet 

stress i vardagligt tal oftast används såsom flickorna ovan beskrev det. Enligt Bremberg är det 

inte ovanligt att just ungdomar använder sig av begreppet stress när de upplever tidsbrist eller 

när ett provtillfälle närmar sig i skolan (SOU, 2006:77).   

Att flickorna uttrycker sådan stress är en indikation på att de upplever att de inte har kontroll 

över situationen de befinner sig i, eller har vidare stor möjlighet att påverka den. Enligt 

Lazarus och Folkman upplever individen stress om påfrestningarna överstiger den egna 

förmågan att hantera en situation (SOU, 2006:77). Detta är något som lärare bör vara väl 
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medvetna om. Genom att se varje individ utifrån dennes behov och möjligheter att genomföra 

uppgifter kan eleven vägledas i rätt riktning.  

Enligt Antonovskys teori KASAM är de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet viktiga för individens upplevda grad av psykisk hälsa. Ju högre känsla av 

sammanhang, desto mer resistent är individen mot stress (Antonovsky, 1991). I denna studie 

har det visat sig att flickorna har upplevt stress på grund av avsaknad av någon eller flera av 

de tre komponenterna. Flera flickor har t.ex. varit stressade då de inte fått tydliga instruktioner 

av läraren inför prov och/eller läxor. De har därför inte upplevt situationen som strukturerad 

(begriplighet). Genom att i god tid, och på ett tydligt sätt, presentera en planering ger man 

eleverna en chans att skapa sig en förståelse över det som kommer att hända. Flickorna 

berättade även att de känt sig stressade när skolan ställt, enligt dem, orimligt höga krav. De 

har då upplevt situationen som påfrestande (hanterbarhet). Ett sådant exempel skulle kunna 

vara den stress som flera av dem upplevt i samband med muntliga framträdanden. Det är 

viktigt att skapa ett klimat där eleverna känner att de har kontroll över sin tillvaro, det är 

därför betydelsefullt att som lärare ha kännedom om de faktorer som stressar eleverna mest.  I 

intervjuerna framkom också att flickornas grad av stress påverkades av sociala relationer. 

Flera av flickorna sökte vuxna kontakter för att få hjälp att hantera sin stress. Goda relationer i 

allmänhet verkar förebyggande mot stress då de skapar en känsla av meningsfullhet 

(meningsfullhet). I Lgr 11 står det att ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Lgr 11:8). Om 

eleverna själva ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen ökar inte endast deras inflytande 

utan även förståelsen och meningsfullheten, något som gynnar individen vid stressade 

situationer.   

Sömn utgör, som tidigare nämnts, en viktig roll i att upprätthålla en god hälsa. Mycket tyder 

på att dagens ungdomar idag sover betydligt färre timmar än tidigare. Uppgifter antyder också 

att barn och ungdomar går till sängs allt senare (SOU, 2010:80). Om sömnen rubbas påverkas 

kroppens återhämtning negativt (SOU, 2010:80). Det är med hjälp av god sömn, men även 

kost, som vi fyller på vår energireservoar. Är energireserven utarmad ökar sannolikheten att 

uppleva stress (Ellneby, 1999; Währborg, 2009). Under intervjuerna framkom att just trötthet 

och hunger utgjorde faktorer som ökade risken att bryta ihop och börja gråta. Huvudvärk, 

magont, ökad andningsfrekvens och obehagskänslor i samband med stress nämndes också. 

Därmed överensstämmer mitt resultat med rådanade forskning inom området (jämför Ellneby 

1999; Strandell, 2005; Währborg, 2009). Även hårda krav, höga förväntningar och betygshets 

kan bl.a. leda till insomningssvårigheter och ytlig sömn (SOU 2006:77). Det är enligt min 

mening oacceptabelt att många unga flickor idag får psykosomatiska besvär och andra 

stressymptom på grund av att det ställs orimligt höga krav på dem.  

Enligt Währborg (2009) utgör rikligt med fritidsaktiviteter efter skoltid en stressor. Även 

flickorna jag intervjuade påstod att fritidsaktiviteter kunde vara stressande, men om de 

planerade sina dagar väl så hade aktiviteterna snarare en positiv inverkan på eleverna. Man 

skulle kunna dra slutsatsen att eleverna på skolan i stor utsträckning erhåller de egenskaper 

som Ellneby (1999) prestenterar som stressförebyggande. 

Alla människor är beroende av en social gemenskap (Ellneby, 1999). Min studie visar att 

flickorna sökte sig till vuxna för att få hjälp med att hantera stressade situationer. Att ha en 

god relation till vuxna var något som belystes i litteraturen (Ellneby 1999). En god relation 

har en skyddande effekt på barn och ungdomar när det kommer till stress. Om barnet har 

utvecklat en god social förmåga så tål de stress bättre, trots många stressorer i vardagen. Att 

som lärare utveckla en god relation med eleverna, som bygger på tillit och förståelse för den 
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unika individen, är således gynnsamt för eleven (Bergmark & Kostenius, 2011). Om vi ska ha 

en väl fungerande skola så krävs det att samtliga vuxna stöttar eleverna och skapar sig en 

förståelse för varje individs behov.  

För att minska stressen hos många elever krävs bättre samplanering av lärare, de måste bli 

tydligare i sin planering av framförallt läxor och prov (Barnombudsmannen, 2003). Dessutom 

bör eleverna få ett större inflytande över undervisningen och sitt eget lärande eftersom ökad 

kontroll ökar förmågan att hantera stress (Antonovsky, 1991). Detta framkom även i min 

studie. 

Ofta stressar lärare i korridorerna, de gånger de tar sig tid att interagera med elever är ofta när 

så måstes, som t.ex. när någon gör något opassande. Det är viktigt att hälsa, byta några väl 

valda ord och le åt en elev när man passerar dem i korridoren (jämför Bergmark & Kostenius 

2011; Ellneby, 1999). Mötet kan vara en viktig pusselbit i någons liv även om läraren kan se 

det som försumbart just där och då. I min studie framkom att flickorna inte själva kände 

arbetsro när läraren var stressad. Att barn och unga påverkas av den stress som många vuxna 

känner är något som Barnombudsmannen (2003) belyser. Lärare måste därför arbeta med att 

skapa arbetsro i klassrummet för att alla elever ska ges potential att utvecklas på bästa sätt. 

Ingen av flickorna jag intervjuat klagar över korta lektioner och många vuxenauktoriteter att 

anpassa sig efter, inte nämner någon heller funderingar över vad skolarbetet i framtiden ska 

leda till. Enligt Ellneby (1999) är ovan nämnda faktorer sådana som lätt kan göra att barns 

vardag kan ses som osammanhängande vilket i sin tur leder till låg känsla av sammanhang.  

Ambjörnsson (2003) menar att ungdomar idag utsätts för stor stress när det gäller utseende i 

förhållande till rådande skönhetsideal, något som min studie även belägger. Det är intressant 

att konstatera att majoriteten av flickorna inte vill erkänna detta när jag ställer frågan rätt ut.  

Att så många unga tonårsflickor idag lider av stressrelaterade symtom som försvårar deras 

vardag är uppseendeväckande. Som blivande lärare är det viktigt att ha kännedom om de 

stressorer som ungdomarna och litteraturen belyser.   

10. Konklusion  
Syftet med studien var att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och vad de 

anser att lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att motverka detta.  

I resultatet framkom att 71 % av flickorna i årskurs 7 de senaste tre månaderna har upplevt 

stress. De huvudsakliga stressorer som flickorna angav var läxor och prov, fritidsaktiviteter, 

betyg, muntliga framställningar och skönhetsideal. Vid stressade situationer upplevde 

flickorna bl.a. huvudvärk, magont, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet och bristande 

kontroll. Genom att noggrant planera sin vardag, motionera, äta och sova regelbundet liksom 

att ha goda kontakter med vuxna ökade flickornas förmåga att hantera stress. Flickorna 

efterfrågar bättre provplanering, schemajusteringar och arbetsro i klassrummet. De menar 

också att det är viktigt att lärarna själva inte stressar eftersom det påverkar dem negativt. 

Flickorna vill också bli bemötta med respekt. 

Med tanke på den alarmerande ökning av stressrelaterade sjukdomar som vi idag bevittnar 

finns all anledning att fortsättningsvis behandla ämnet i framtida forskning. Kunskaper om 

hur stress uppkommer, påverkar individer och bemästras måste nå ut till landets skolor för att 

vi ska kunna bemöta våra stressade ungdomar på ett professionellt sätt. För att ta upp kampen 

mot den stressrelaterade ohälsan krävs insikt om att vi människor har olika möjligheter att tåla 
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och hantera stress. Engagerade och pålästa lärare behövs således för att hjälpa stressade 

elever. Skolorna måste bli bättre på att se varje enskild elevs behov eftersom skolan som 

institution är viktig för att främja elevers hälsa. 
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Bilaga 1 

 

 

Västerås 2012-05-22 

 

Hej! 

Jag heter Anneli Wolauz och arbetar som SO-lärare. Parallellt läser jag ett masterprogram i 

utbildning och undervisning vid Uppsala Universitet. Denna termin, som är min sista innan 

jag blir behörig lärare, innefattar bl.a. uppsatsskrivande. Som huvudämne har jag valt att 

skriva om hur unga flickor upplever stress i skolan. Jag hoppas kunna kartlägga både 

bakgrundsfaktorer liksom tänkbara åtgärder med utgångspunkt från eleverna. Syftet är således 

även att kunna få konkreta förslag på arbetsområden vi behöver jobba vidare med på skolan. 

Jag kommer delvis att be eleverna genomföra en anonym enkät och därutöver också intervjua 

ett antal flickor i år 7. Jag ansöker därför om tillstånd att få träffa ert barn för en anonym 

intervju med mig. Om ni avböjer att vara med var snäll att kontakta mig så snart som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

Anneli Wolauz 

anneli.wolauz@xxx.xx 

070-XX XX XXX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för flickor år 7 

Teman med förslag på frågor 

 

STRESS 

 

Kan du berätta för mig om ett tillfälle då du kände dig stressad?  

 Vad var det som gjorde att du upplevde stressen? 

 Kan du säga något mer om detta tillfälle?  

 Hur ofta känner du dig stressad? 

 Har du fler exempel att berätta om då du kände likadant? 

 Vad gjorde du när du kände dig stressad? Hur reagerade du? Hur reagerade din kropp? 

 

 

SÖMN 

 Hur upplever du att du sover om nätterna?  

 Har du svårt att somna om kvällarna? Om ja, varför? 

 Vaknar du ofta på nätterna? 

 Hur mår du när du vaknar på morgonen? 
 

FÖRVÄNTNINGAR 

 Upplever du att det är viktigt att prestera bra i skolan? 

Om ja, försök beskriva varför. Om nej, försök motivera varför. 

 Upplever du att skolan ställer krav på att du ska prestera bra eller är det upp till 

eleverna att prestera så bra de kan? 

 Hur upplever du att dina vänner förväntar sig att du ska vara? 

 Upplever du att du måste vara på ett visst sätt bland dina vänner? 

 Har du någon gång upplevt en press i att se ut och klä dig som Du gör?  

 Upplever du att det är svårt att uppträda inför främmande människor? Om ja, i vilka 

sammanhang och vet du varför? På vilket sätt är det svårt?  
 

AVSLUTANDE FRÅGA 

 Nu låtsas vi att du vaknar upp imorgon och livet är helt perfekt!  Låt oss säga att inga 

av de bekymmer vi pratat om existerar.  

 Vad är det som har hänt?   

(Hur ser ditt liv ut? Hur är en skoldag då? Hur är lärarna? Kompisarna? Föräldrarna?)  

 

Berätta fritt! Följdfråga: Vad mer? 
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Bilaga 3 

Enkät årskurs 7 

 
Kön: 
Flicka  Pojke 

 
 

1. Hur noga är det hemma hos dig med följande saker?  
Sätt ett kryss i rutan som passar bäst                                        

 

2. Hur mår du? 
 

 

Mycket bra Bra Ganska 
bra 

Varken bra  
eller dåligt 

”Så där” Ganska 
dåligt 

Dåligt Mycket 
dåligt 

        
 

 

 

3. Hur trivs du i skolan? 
 

Mycket bra Bra Ganska 
bra 

Varken bra  
eller dåligt 

”Så där” Ganska 
dåligt 

Dåligt Mycket 
dåligt 

        
 

 

 

 

 

 

 Mycket noga Ganska noga Inte så noga Inte alls 
noga 

Att du säger vart du går     

Att du sköter skolarbetet     

Att du talar om vart du går på fest     

När du ska vara hemma     

När du ska lägga dig     

Att du hjälper till hemma     

Att du inte skolkar     

Hur du uppför dig mot andra människor     
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4. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt på vardagar? 

 
 

 

 

5. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 
 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Huvudvärk      

Ont i magen      

Värk i axlar/skulderområde      

Värk i rygg/höfter      

Värk i händer/knän/ben/fot      

Nervös      

Irriterad      

Stressad      

Svårt att sova      

 

 

 

 

6. Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd? 
 

Varje dag 4-6 gånger 
i veckan 

2-3 gånger  
i veckan 

1 gång  
i veckan 

1-3 gånger  
i månaden 

Mindre än 1  
gång i månaden 

Aldrig 

       
 

 

 

 

 

7. Hur ofta har du aktiviteter på din fritid? 
 

Varje dag 4-6 gånger 
i veckan 

2-3 gånger  
i veckan 

1 gång  
i veckan 

1-3 gånger  
i månaden 

Mindre än 1  
gång i månaden 

Aldrig 

       
 

 

 

Mindre  

än 3 tim 

Mer än 

13 tim 


