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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att höra och analysera 

gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. Jag har använt mig av 

ett fenomenologiskt perspektiv då jag sökt svar på studiens frågeställningar med hjälp av den 

kvalitativa forskningsintervjun som metod. Resultatet visar att samtliga elever har erfarenhet av 

studierelaterad stress även om det enbart är kvinnorna som upplever hög grad av studierelaterad stress. 

Eleverna menar att stressen ofta är självförvållad. Dålig planering och betyg är vanliga stressfaktorer. 

Eleverna upplever att de själva kan påverka stressen, vilket kan tyda på intern locus of control och hög 

tolerans mot stress enligt krav-kontrollmodellen. Elevinflytandet är å andra sidan begränsat, vilket 

tyder på motsatsen. Elevernas studiesituation och välmående påverkas negativt av studierelaterad 

stress. Eleverna tillämpar både emotionsfokuserad och problemfokuserad coping, men har olika 

preferenser. Studiens slutsatser är följande: problemfokuserad coping är bättre än emotionsfokuserad 

coping för att reducera studierelaterad stress, betygshets är kontraproduktivt och höga krav på elever är 

bra om det kombineras med hög kontroll i form av elevinflytande. 

Nyckelord 
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Förord 

Mitt hjärta har alltid klappat för psykologi och ungdomar. Detta är också en stor anledning till varför 

jag valt att bli gymnasielärare i bland annat ämnet psykologi. När jag läste psykologi på psykologiska 

institutionen läste jag en kurs som hette Arbetspsykologi. Den kursen var oerhört intressant eftersom 

den behandlade något som egentligen berör oss alla, nämligen stress. Jag minns att jag tänkte ”hur kan 

jag applicera de här teorierna om stress i arbetslivet till skolan och mitt framtida yrke?”. Senare har jag 

även arbetat som lärare och träffat elever som besvärats av stress. Jag har flera gånger tänkt ”vad är det 

egentligen som orsakar studierelaterad stress?”. Dessa frågor var början till det som senare blev den 

uppsats du nu håller i din hand.  

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till den lärare (vars namn jag av etiska skäl inte kan nämna) 

som med öppen famn lät mig besöka hennes klassrum. I det klassrummet fanns en rad elever som 

gladeligen ställde upp på en intervju och som jag såklart också vill tacka för deras fina insats. Jag vill 

även tacka min handledare Camilla Rindstedt för värdefulla tips om litteratur och annat i samband 

med uppsatsskrivandet. I arbetet med studien har jag själv -ironiskt nog- upplevt studierelaterad stress, 

men jag har alltid känt mig betydligt lugnare efter ett handledarmöte och det har jag Camilla att tacka 

för. Avslutningsvis vill jag rikta ett hjärtligt tack till min fästman. Vi är, och kommer alltid vara, ett 

team. 
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Inledning 

Ibland kan det kännas som om dygnets 24 timmar är på tok för få för att hinna med livets alla måsten. 

Småbarnsföräldrar talar ofta om att få vardagspusslet att gå ihop. Studenter som jobbar extra, har 

föreläsningar och olika deadlines stirrar ner i fullklottrade kalendrar och undrar när det ska finnas tid 

till att se en vän. Någon hoppar över middagen och springer till bussen för att hinna med en timmes 

yoga där den rätta andningstekniken lärs ut. Dessvärre är vi flera som emellanåt andas fel, när vi 

upplever stress andas vi snabbt och ytligt (Levi, 1985). 

Vad är egentligen stress? Upplevelsen av stress uppstår då en individ erfar att de påfrestningar som 

hon utsätts för överskrider den egna kapaciteten (SOU 2006:77). Förekomsten av stress påverkas 

vidare av individens självtillit och faktiska förmåga att värdera och hantera påfrestningar. Stress kan 

vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa (SOU 2006:77). 

Det finns idag flera studier som indikerar att det blir allt vanligare att ungdomar uppvisar tecken på 

stress (SOU 2006:77). Vanliga symtom på stress är sömnsvårigheter, nedstämdhet, värk och 

oroskänslor. Detta var en viktig utgångspunkt för statens offentliga utredning om ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa (SOU 2006:77). I utredningen undersöktes bland annat vilka stressframkallande 

faktorer som fanns i ungdomars liv. Det visade sig att en majoritet av ungdomarna ansåg att skolan var 

den främsta anledningen till stress (SOU 2006:77). 

Det finns även senare granskningar som tyder på att unga mår dåligt. Så sent som i år släppte 

Barnombudsmannen en ny rapport vid namnet Bryt tystnaden (2014). Rapporten utgår från den 

granskning som Barnombudsmannen gjorde under år 2013, där förhållandet mellan de mänskliga 

rättigheterna och samhällets stöd till unga som upplever psykisk ohälsa undersöktes. Det är svårt att 

definiera vad psykisk ohälsa är eftersom det är ett så omfattande begrepp som rymmer en rad olika 

symtom och besvär (Barnombudsmannen, 2014). Socialstyrelsen formulerar hur som helst 

definitionen av psykisk ohälsa så här: 

Psykiska symtom som påverkar barnets eller den unges känslomässiga välbefinnande och utveckling. Det 

kan röra sig dels om beteendestörningar, dels om det allmänna psykiska tillståndet som nedstämdhet eller 

psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont. (www.kunskapsguiden.se, refererat i 

Barnombudsmannen, 2014, s.17). 

En av rubrikerna i Barnombudsmannens aktuella rapport lyder Vart femte barn mår dåligt. Påståendet 

finner stöd i Statistiska Centralbyråns senaste undersökning av barns levnadsförhållanden från år 2011 

till 2012 som visade att det är så många barn, mellan 10 och 18 år, som har haft psykosomatiska 

besvär (Barnombudsmannen, 2014). Fysiska sjukdomstillstånd som beror på psykiska, snarare än 

fysiska, faktorer brukar benämnas som psykosomatiska (Levi, 1985).  

Problemen med unga, stress och psykisk ohälsa har även uppmärksammats i den mer allmänna 

debatten. En av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, har exempelvis publicerat artikeln 

Studiestress sänker betygen (2012-06-13). I den aktuella artikeln står det att stressen bland ungdomar 

har ökat på senare år och att uppemot en tredjedel av de unga numera upplever stressrelaterade besvär. 

Betygshets uppges som en vanlig stressfaktor, liksom den osäkra arbetsmarknaden. Vidare står det att 

http://www.kunskapsguiden.se/
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långvarig stress kan ha en negativ inverkan på hälsan och den kognitiva förmågan, något som i sin tur 

ofta leder till sänkta betyg.  

Jag anser att problemet med ungdomars psykiska ohälsa är högst relevant för lärare, inte minst med 

tanke på att stress kan ha en negativ inverkan på den kognitiva förmågan och därmed även inlärningen. 

Skolan är en plats för inlärning och det framgår i samtliga styrdokument. I läroplanen för 

gymnasieskolan står det att ”Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god 

miljö för utveckling och lärande” (Lgy11, s. 10). Vidare är en av lärarnas yrkesetiska principer att 

”[…] skapa goda betingelser för varje elevs lärande[…]” (www.lararesyrkesetik.se). Som blivande 

lärare tror jag att det är svårt att följa direktiven om en god lärandemiljö ifall det är oklart hur 

gymnasieelever menar att de upplever, påverkas av och hanterar studierelaterad stress. Det bästa sättet 

att ta reda på det är, i min mening, att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv och fråga de som det 

faktiskt gäller, det vill säga eleverna. Och det är precis vad jag ämnar göra i och med arbetet med 

denna uppsats.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att höra och analysera 

gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. Vidare vill jag pröva 

det fenomenologiska perspektivet mot en psykologisk stressmodell och olika psykologiska begrepp 

som ofta används inom stressforskning, nämligen: krav-kontrollmodellen, locus of control 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping. Nämnda stressmodell och begrepp 

presenteras utförligt under rubriken Tidigare forskning (se sida 3-9) och återkommer sedan även i 

uppsatsens resultat- och diskussionsdel (se sida 17-30). Min förhoppning är att uppsatsens 

kunskapsbidrag ska vara till praktiskt nytta för verksamma och blivande lärare som sannolikt möter 

eller kommer att möta stressade elever.  

Frågeställningar: 

 Hur beskriver eleverna studierelaterad stress?  

 Hur menar eleverna att de påverkas av studierelaterad stress? 

 Hur menar eleverna att de hanterar studierelaterad stress?  

Tidigare forskning 

Stress 

Lennart Levi är professorn som grundade Sveriges första stressforskningslaboratorium (Allvin, 2006). 

Levi (1985) menar att stress är en process som kommer till följd av att kroppen försöker anpassa sig 

till olika påverkningar och påfrestningar. Han menar att det som framkallar stress enkelt kan beskrivas 

som en diskrepans mellan det individen behöver och förmår och det som miljön tillhandahåller och 

kräver. Det finns kort sagt för mycket eller för lite av något. Vad som är för mycket eller för lite 
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varierar beroende på situation och individ. Vidare beskrivs det som framkallar stress som stressorer 

och dessa kan vara såväl fysiska som psykiska och sociala. Kroppens anpassningsförsök leder till 

något som Levi (1985) menar kan liknas vid ett gaspådrag och det är det som han menar är stress. 

Enligt Levi (1985) leder i princip alla påverkningar och påfrestningar till stressreaktioner. Vidare 

menar Levi (1985) att stressreaktioner alltid är desamma även om de ibland kan vara behagliga, 

obehagliga, hälsosamma eller ohälsosamma. Det finns med andra ord alltid en viss grad av stress i oss.  

Vid stress förbereds kroppen fysiskt för kamp eller flykt; hjärtat slår fortare, andningsfrekvensen ökar 

och musklerna spänns samtidigt som adrenalin, noradrenalin och kortisol pumpar ut i blodomloppet 

(Levi, 1985). Stresshormonerna ser till att energi flödar till hjärnan, hjärtat och musklerna. Kroppen 

förbereds därmed för maximal prestation. Dessa reaktioner menar Levi (1985) var betydligt mer 

ändamålsenliga för stenåldersmänniskan än för den moderna människan, men det är tack vare dem 

som människosläktet lever kvar. Vi har alltså ett genetiskt arv som gör att vi reagerar med stress på 

faror som hotar (Levi, 1985).  

Kamp eller flykt är ett föga bra tillvägagångssätt att möta vardagens stressituationer på. Den 

energiuppladdning som stressreaktioner åstadkommer kan kanaliseras på andra sätt. Levi (1985) 

menar att fysisk aktivitet inte bara är bra för konditionen, muskelmassan och motståndskraften. Ett 

annat viktigt syfte med fysisk aktivitet är, enligt honom, att ge utlopp för den fysiska och psykiska 

spänning som stressreaktioner åstadkommer. Även avslappning är bra för att dämpa stressreaktioner. 

Båda dessa tillvägagångssätt kan dessutom lindra benägenheten att reagera med stress, även om de 

såklart inte kan eliminera det som utlöser stressreaktioner (Levi, 1985).  

Levi (1985) skriver att stressreaktioner inte enbart är fysiologiska, vi reagerar även med känslorna, 

intellektet och beteenden. Känslomässigt kan vi exempelvis reagera med nedstämdhet, oro eller 

ångest. Vissa är mer benägna att ”känna efter” och att felaktigt tolka objektivt sett normala reaktioner 

som sjukdomssymptom. Exempelvis kan en individs oro leda till en upplevelse av att det är svårt att 

andas. Desto mer individen ”känner efter”, desto mer ökar oron och oron förstärker i sin tur 

symptomen. Intellektet kan påverkas på så vis att vi exempelvis får minnessvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Några utvecklar osunda beteenden som kan inkludera nikotin, alkohol eller 

tabletter. En del väljer till och med att avsluta sina liv (Levi, 1985).  

En konstant hög grad av stress utan återhämtning kan leda till psykisk ohälsa, magsår och hjärt-och 

kärlsjukdomar (Levi, 1985). Graden av stress påverkar takten för kroppens förslitningsprocess: ”Ju 

mer ”gas” organismen släpper på, ju högre ”varvtal” motorn körs på, dess snabbare förbrukas bränslet 

och förslits motorn” (Levi, 1985, s. 4).  

Teorin om det generella adaptionssyndromet 

Den österrikisk-kanadensiska fysiologen, tillika professorn, Hans Selye var den som först 

introducerade begreppet stress för att benämna de fysiologisk-hormonella förändringar som uppstår då 

en levande varelse utsätts för en stressor (ne.se, 2014-04-30). Enligt Selye (1958) är stress ett tillstånd 

som yttrar sig i form av ett syndrom. Vid djurförsök upptäckte Selye att stressyndromet bestod av tre 

kronologiska faser: alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. Resultatet av upptäckten blev 

teorin om det generella adaptionssyndromet (General Adaptation Syndrome) eller G.A.S., som det 

förkortas (Selye, 1958). G.A.S. kan jämföras vid ögats reaktion på solljus: 

När vi kommer från mörkret ut i solljus ser vi först ingenting. Sedan anpassar vi oss, men våra ögon kan 

bli överansträngda, om vi fortsätter att titta mot det starka ljuset (Selye, 1958, s. 70). 
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Selye menar att den inledande alarmfasen i G.A.S. kännetecknas av ett plötsligt hormonpåslag, 

motståndskraften är låg eftersom kroppen ännu inte hunnit anpassa sig till stressoren. I motståndsfasen 

är hormonnivåerna normala och motståndskraften hög, kroppen har anpassat sig till stressoren och satt 

in ett väl valt försvar (Selye, 1958). Under en livstid går en människa igenom de första två faserna 

flera gånger, anpassningen är mer eller mindre en förutsättning för att klara livets alla prövningar 

(Selye, 1958). Selye menade att nyckeln till lycka och hälsa var just framgångsrik anpassning. 

Motsatsen, misslyckad anpassning, menade han ledde till ohälsa och sjukdom. Den tredje och sista 

fasen utvecklas bara vid mycket svår stress och då anpassningen i andra fasen inte har varit 

framgångsrik (Selye, 1958). I utmattningsfasen är kroppens försvarsmekanismer uttömda och därför 

reagerar kroppen med ytterligare ett starkt hormonpåslag (Selye, 1958).  

Studierelaterad stress 

Flera studier de senaste decennierna har, som sagt, visat att det blivit allt vanligare att ungdomar har 

sömnsvårigheter, känner sig nedstämda, har värk och oroskänslor. Dessa besvär beskrivs inte sällan 

som symptom på stress (SOU 2006:77). För att bättre illustrera den negativa utvecklingen kan 

Statistiska centralbyråns årliga Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kort nämnas. 

Urvalet för ULF sker slumpmässigt och består av närmare 7500 personer per år och är därmed 

representativt för befolkningen (SOU 2006:77). Data som presenteras nedan utgår från åldrarna 16-24 

år och är en jämförelse från slutet av 1980-talet fram till år 2003. Andelen ungdomar med sömnbesvär 

och trötthet har ungefär tredubblades under denna tidsperiod, liksom andelen ungdomar med besvär av 

oro och nedstämdhet. Vidare har även andelen ungdomar med besvär av anspänning och värk ökat 

sedan år 1980. Mer specifikt har besvär av anspänning och värk fördubblats bland männen och 

tredubblats bland kvinnorna (SOU 2006:77). 

Efter ett regeringsbeslut i maj år 2005 tillsattes en kommitté vid namn Ungdomars psykiska hälsa med 

syftet att ”[…] få en samlad bild av vilka faktorer i ungdomars livsvillkor som kan antas ligga bakom 

ökningen av stress och stressrelaterade symptom” (SOU 2006:77, s. 351). I utredningen behandlades 

följande frågeställningar:  

1) Har stress och psykisk ohälsa ökat? 2) Hur kan utvecklingen förklaras? 3) Vilka effektiva 

förebyggande och behandlande åtgärder kan sättas in? 4) Hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga 

följas framöver? (SOU 2006:77, s. 29). 

Med ett folkhälsoperspektiv som vetenskaplig metod samtalade kommittén (SOU 2006:77) med 

närmare 700 ungdomar, mellan 13 och 25 år, och lät dem ge sin syn på vad som orsakar stress. 

Ungdomarna fick även ge förslag på åtgärder för att förebygga, eller åtminstone minska, förekomsten 

av stress (SOU 2006:77). 

Av utredningen (SOU 2006:77) framgår det att de senaste decenniernas ökning av stressrelaterade 

symtom har skett i samma tempo för såväl kvinnor som män. Symtomen har dock varit, och är 

fortfarande, avsevärt vanligare bland kvinnor än bland män. Den sociala konstruktionen av kön anges 

som en tänkbar förklaring till könsskillnaderna. Förekomsten av stressrelaterade symtom tycks 

nämligen skilja sig mer mellan könen i länder där kvinnorollen och mansrollen skiljer sig mycket åt. 

Detta indikerar en analys av europeiska och nordamerikanska skolbarns hälsovanor och 

stressrelaterade symptom som har relaterats till FN:s gender index (SOU 2006:77). Det finns även 

senare studier som indikerar att kvinnor har signifikant mycket fler stressrelaterade symtom än män. I 

en studie med 304 stycken svenska 16-åringar rapporterade mer än 30 procent av ungdomarna 

allvarliga stressrelaterade symptom (Schraml m.fl., 2011). Mer specifikt var det var femte man och 
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nära nog varannan kvinna som i hög grad kände sig stressade. 8.2 procent av ungdomarna hade 

stressrelaterade symptom som kan ses som ett tecken på det kliniska tillståndet för kronisk stress. 

Dessa 8.2 procent bestod av mer än fem gånger så många kvinnor än män (Schraml m.fl., 2011).  

Det en majoritet av ungdomarna i statens offentliga utredning om ungdomar, stress och psykisk ohälsa 

(SOU 2006:77) har gemensamt är att de menar att skolan är den främsta anledningen till stress. Den 

studierelaterade stressen menar de framförallt beror på att en allt för stor del av skolarbetet förväntas 

ske utanför skolan, i det egna hemmet. En vanlig följd blir då att ungdomarna tvingas försaka vänner 

och fritidsintressen för att hinna med. Med anledning av detta ger ungdomarna förslag på en åtgärd 

som skulle kunna förhindra förekomsten av stress. De föreslår att lärarna gemensamt ska samordna 

hemuppgifter och prov så att inte för mycket förläggs till samma vecka (SOU 2006:77).  

Vidare är flera av ungdomarna stressade av det faktum att de själva förväntas ansvara för sina studier 

(SOU 2006:77). Det stora flertalet av ungdomarna anser att stressen i huvudsak är självförvållad 

eftersom de prioriterar det som är roligt framför det som är tråkigt. Många av ungdomarna känner sig 

stressade eftersom de upplever att lärarna sätter orättvisa betyg: ”X kan ha ett högre betyg än Y, trots 

att Y har mer kunskap i ämnet” (SOU 2006:77, s. 108). De flesta av ungdomarna menar att krav på att 

prestera, från olika håll, är negativt eftersom det i hög grad orsakar stress. Flera av ungdomarna 

menade att det fanns en viktig skillnad mellan press och stress. Det förstnämnda sågs som något 

positivt som var bra för motivationen, medan det sistnämna enbart sågs som något negativt. Tidsbrist 

och att vilja hinna göra mer än vad tiden räcker till är en annan orsak till varför ungdomarna erfar 

stress. Många av ungdomarna sover dessutom för lite och upplever stress på grund av det. Även den 

studierelaterade stressen leder till dålig sömn, något som i sin tur bidrar till ännu mer stress (SOU 

2006:77).  

Ungdomarna, framför allt på de teoretiska programmen, angav ofta betygshets till följd av egna högt 

ställda krav som ett vanligt stressmoment (SOU 2006:77). Betygshetsen kan sägas vara befogad 

eftersom skolan blir allt viktigare då i princip alla går i gymnasiet och allt fler väljer, eller hänvisas till, 

eftergymnasiala studier istället för att arbeta (SOU 2006:77). I en svensk longitudinell studie (Schraml 

m.fl., 2012) har forskare undersökt vilka konsekvenser kronisk stress har för gymnasielevers 

studieprestationer. 270 elever fick vid två tillfällen, både i gymnasiets första och tredje årskurs, 

besvara ett frågeformulär som berörde olika stressrelaterade symptom. Resultatet visade att de elever 

som genomgående rapporterade höga nivåer av stressrelaterade symptom fick signifikant sämre 

slutbetyg än de som inte upplevde stress och de som bara provisoriskt upplevde höga grader av 

stressrelaterade symptom. De elever som var kroniskt stressade, de som inte upplevde stress och de 

som provisoriskt kände av stress skiljde sig signifikant åt vad gällde följande faktorer: självskattad 

hälsa, självkänsla, upplevelsen av krav och sömnsvårigheter. De elever som var kroniskt stressade 

rapporterade en dålig självskattad hälsa, lägre självkänsla, upplevde högre krav och hade mer 

sömnsvårigheter än de övriga två grupperna. Resultatet tyder på att ovan nämnda faktorer kan fungera 

som indikatorer när det gäller att förutse vilka elever som löper ökad risk att drabbas av kronisk stress 

under gymnasietiden. Vidare kan kronisk stress, i förlängningen, leda till negativa konsekvenser för de 

ungas hälsa och karriärmöjligheter (Schraml m.fl., 2012).   

Copingstrategier 

Begreppet coping används ofta inom stressforskning och åsyftar de olika strategier som människor tar 

till för att möta olika påfrestningar och krav. Forskarna Richard S. Lazarus och Susan Folkman 

definierar coping så här:”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” 



7 

 

(1984, s. 141). Det finns flera olika copingstrategier, men bara två som ska behandlas i denna uppsats. 

Lazarus och Folkman (1984) skiljer nämligen på emotionsfokuserad coping och problemfokuserad 

coping. Det förstnämnda inkluderar sådana copingstrategier som är inriktade på att lindra eller justera 

de känslor som ett problem orsakar. Det sistnämnda inkluderar istället sådana copingstrategier som är 

inriktade på att ta itu med det problem som orsakar lidande. Emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping kan användas både var för sig och tillsammans. I effektiv coping 

kompletterar de, snarare än konkurrerar med, varandra (Lazarus & Folkman, 1984). 

Emotionsfokuserad coping går, som sagt, ut på att lindra eller justera de känslor som ett problem 

orsakar (Lazarus & Folkman, 1984). För detta ändamål finns flera olika strategier, bland annat 

undvikande, avståndstagande, minimering eller annan förvrängning av problemet. Nämnda strategier 

kan liknas vid en försvarsmekanism vars syfte är att mildra en stressupplevelse. Distraktion i form av 

exempelvis träning, socialt stöd, avslappning, alkohol eller aggressivt beteende kan också vara ett sätt 

att tillfälligt slippa handskas med ett problem. Det finns även strategier som går ut på att öka de 

negativa känslorna som ett problem orsakar. Vissa individer behöver nämligen straffa och anklaga sig 

själva innan de kan känna lättnad eller få kraft till att göra något åt problemet. Emotionsbaserade 

copingstrategier är per definition ett försvar mot obehagliga känslor och därmed finns alltid en risk för 

inslag av självbedrägeri. Men det finns även emotionsbaserade copingstrategier som är mer direkt 

inriktade på själva problemet. Sådana strategier innebär att ett problem omvärderas i tanken – ”det 

kanske inte är så illa ändå”- och därmed får en ny mening. Objektivt sett ändras inte situationen, men 

eftersom inställningen ändras upplevs situationen ändå som mindre hotfull. Eftersom alla situationer 

inte kan ändras är detta tillvägagångssätt att föredra ibland (Lazarus & Folkman, 1984).     

Problemfokuserad coping kan till viss del liknas vid problemlösning eftersom det i båda fallen är ett 

problem i fokus (Lazarus & Folkman, 1984). Det gäller att upptäcka tänkbara lösningar och att väga 

för- och nackdelar mot varandra för att därefter välja en lösning och slutligen agera. Inom 

problemlösning är det förträdesvis miljön som analyseras på ett objektivt sätt. Till skillnad från 

problemlösning handlar problemfokuserad coping även om att analysera sig själv. En övervägning kan 

visa att en förändring av motivation, beteende eller tankesätt är nödvändig. En individ kan exempelvis 

behöva lära sig nya färdigheter, minska den personliga inblandningen eller ändra ambitionsnivån för 

att bli kvitt ett problem. Det kan verka som att problemfokuserad coping innehåller färre strategier än 

emotionsfokuserad coping, så är det nödvändigtvis inte. Problemfokuserad coping är dock mer 

beroende av en individs faktiska situation och tillgängliga resurser, medan emotionsfokuserad coping 

innefattar strategier som är mer allmänmänskliga (Lazarus & Folkman, 1984).  

I en studie (Lin & Yusoff, 2013) utförd på malaysiska gymnasieelever i Melaka undersöktes 

förhållandet mellan stress och copingstrategier i samband med en tentamensperiod. Resultatet visade 

att nära nog hälften av eleverna (47,6 %) hade studierelaterad stress. De tre vanligaste stressorerna var 

rädsla för att inte komma in på universitet, själva tentan och den höga arbetsbördan. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen vad gällde studierelaterad stress. Det fanns däremot en skillnad vad 

gällde copingstrategier. De stressade eleverna fokuserade betydligt mer på känslor, ventilering av 

känslor och använde sig i högre grad av självdistraktion och självanklagelser som copingstrategier 

(Lin & Yusoff, 2013). Dessa copingstrategier motsvarar det som Lazarus och Folkman (1984) 

benämner som emotionsfokuserad coping.  

Förhållandet mellan krav och kontroll 

Skollagen förordar elevinflytande. Det innebär att eleverna alltid ska stimuleras till att få tycka till i 

frågor som rör deras utbildning och som är inom ramen för elevinflytande (Lgy11). Läroplanen för 
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gymnasieskolan är mycket tydlig på denna punkt. Ett av skolans uttryckliga mål är nämligen att varje 

elev ”aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan” (Lgy11, s. 12). I 

skolan har eleverna med andra ord rätt till en viss grad av kontroll och besluts-och handlingsutrymme 

inom ramen för elevinflytande.  

Stressreaktioner kan utvecklas både av över- och understimulans. Det är fråga om överstimulans i de 

fall då kraven som ställs är höga och överstiger en individs förmåga, exempel på detta är för mycket 

arbetsuppgifter eller ett för högt arbetstempo. På motsvarande sätt kan för låga krav i förhållande till 

en individs förmåga leda till understimulans, monotona arbetsuppgifter är ett exempel på detta. Stress 

beror inte enbart på kravens svårighetsgrad, även graden av kontroll påverkar, det vill säga en individs 

besluts-och handlingsutrymme. Med arbetslivet som utgångspunkt har Karasek och Theorell (1990, 

referat i Allvin, 2006) utvecklat en berömd stressmodell som kallas krav-kontrollmodellen. Denna 

modell illustrerar faran med för höga och för låga krav och för hög och för låg kontroll (Allvin, 2006).  

 
Figur 1:1. Krav-kontrollmodellen (fritt tolkat från Karasek & Theorell, 1990, refererat i Allvin, 2006).  

 

Allvin (2006) skriver att en individ som har hög kontroll lättare klarar av höga krav, och dessutom 

stimuleras av det (”idealet” på bilden ovan). Detta eftersom besluts-och handlingsutrymmet bland 

annat gör det möjligt att utöva inflytande på arbetet eller rent av att delegera arbetsuppgifter. Vidare 

menar Allvin (2006) att en individ som har låg kontroll istället blir stressad av för höga krav eftersom 

det begränsade besluts-och handlingsutrymmet gör det svårt att möta de höga kraven (”minst optimalt” 

på bilden ovan). Sänkta krav i kombination med låg kontroll löser dock inte problemet med stress. 

Detta eftersom arbetet riskerar att bli monotont samtidigt som individens möjligheter att använda sina 

kunskaper och att utvecklas minskar (Allvin, 2006). Allvin menar att krav-kontrollmodellen gör det 

möjligt att förstå varför stressymptom och stressrelaterade sjukdomar är mer vanligt förekommande på 

så kallade lågprestigejobb än högprestigejobb där kraven är högre (Allvin, 2006). 

Även den subjektiva upplevelsen av kontroll har visat sig spela roll för upplevelsen av stress och om 

detta skriver Myers (2006). En del upplever att de själva styr och kontrollerar händelserna i sina liv, 

medan andra snarare upplever att de är offer för omständigheterna och att makten ligger utanför deras 

kontroll. Tendensen att lokalisera kontrollen till endera interna eller externa faktorer valde Julian 

Rotter att kalla för locus of control. Människor med intern locus of control tror att deras 

ansträngningar och åtgärder påverkar det som händer dem, medan människor med extern locus of 

contol istället tenderar att hänföra det som händer dem till yttre omständigheter, slumpen eller tur 

(Myers, 2006).  
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I en studie (Abouserie, 1994) utförd på universitetsstudenter i Wales undersöktes bland annat 

sambandet mellan studierelaterad stress och locus of control. Resultatet visade på ett positivt samband; 

de universitetsstudenter som hade extern locus of control var signifikant mycket mer stressade över 

sina studier än de som hade intern locus of control. Detta innebär, med andra ord, att de som förklarar 

händelser utifrån yttre faktorer såsom ”tur” är mer stressade än de som upplever sig själva ha förmåga 

och kontroll att påverka händelser. Vidare var den främsta stressoren tentor och betyg, tätt följt av för 

stor arbetsbörda och viljan att göra bra ifrån sig. Resultatet visade även att kvinnorna var signifikant 

mycket mer stressade än männen (Abouserie, 1994).   

Teoretiskt perspektiv 

Syftet med denna uppsats är alltså att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att höra och 

analysera gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. Med tanke 

på att syftet handlar om gymnasieelevers upplevelser har jag valt att använda fenomenologin som 

teoretiskt perspektiv. Jag anser att fenomenologins syfte passar uppsatsens syfte väl eftersom även 

”Fenomenologin syftar till att beskriva de psykologiska fenomenen så som de upplevs” (Langemar, 

2008, s. 123).  

Det fenomenologiska betraktelsesättet innehåller fyra huvudprinciper: livsvärldsbegreppet, 

intentionalitet, den fenomenologiska reduktionen och eidos. Dessa begrepp och termer kommer att 

användas i uppsatsen och beskrivs nedan för att läsaren ska få så stor behållning av uppsatsen som 

möjligt. 

Med tanke på uppsatsens syfte hade jag även kunnat använda mig av barns perspektiv, eftersom detta 

perspektivs syfte är just att höra barns egna utsagor (Halldén, 2009). Professor Gunilla Halldén befarar 

dock att det finns en risk att barns perspektiv och barnperspektiv kan ha förlorat den skärpa som är 

nödvändig för analytiska verktyg. Detta eftersom perspektivens politiska självklarhet ibland gör de 

svårdefinierade eller leder till att de inte definieras alls. Med anledning av detta diskuterar Halldén 

perspektivens giltighet för forskningen (Halldén, 2009). Det är även av denna anledning som jag 

slutligen valt det fenomenologiska perspektivet, det är nämligen ett perspektiv som anses giltigt för 

forskningen.  

Livsvärldsbegreppet 

Edmund Husserl ses som den moderna fenomenologins fader (Wallenstein, 2011) och var den som 

myntade mottot ”zu den Sachen selbst”(Ruin, 2011, s. 31), det vill säga ”till sakerna själva”. Husserl 

var även den som introducerade livsvärldsbegreppet, ett begrepp som är väldigt centralt för 

fenomenologin (Bengtsson, 1998). Livsvärldens utgångspunkt är den konkreta och komplexa 

verklighet som individer dagligen erfar och lever i, men som ständigt tas för given. De fenomen som 

upplevs och som fenomenologin strävar efter att beskriva utgår alltid från livsvärlden. Faktum är att all 

reflektion och teori förutsätter livsvärlden, även om den inte sällan förnekas (Bengtsson, 1998).   

I uppsatsens resultat-och diskussionsdel använder jag mig genomgående av elevcitat. Först för att 

beskriva elevernas tankegångar och sedan för att motivera utgångspunkten för min analys. Min tanke 

bakom detta är att fenomenet (studierelaterad stress) hela tiden ska relateras till elevernas upplevda 

verklighet, det vill säga deras livsvärld.  
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Intentionalitet  

Intentionalitet är en term som hör samman med livsvärldsbegreppet och som kan liknas vid en 

meningsskapande akt (Langemar, 2008). Fenomenologins studieobjekt är, som sagt, upplevelser i 

livsvärlden. Dessa upplevelser hör i sin tur ihop med den mening som den upplevande individen 

tillskriver dem. Vidare utgår alltid den mening som relateras till en viss upplevelse från livsvärldens 

enorma sammanhang av tid och rum. Fenomenologin menar att våra upplevelser alltid är riktade mot 

något, och i den meningen anses människans medvetande vara intentionalt (Langemar, 2008): 

Vi blir glada för något eller arga på någon och vi tolkar det yttre utifrån vilka syften och behov vi har. Vi 

riktar vår uppmärksamhet selektivt utifrån vilka våra intentioner är och tolkar verkligheten på detta sätt 

(Langemar, 2008, s. 123).  

Intentionaliteten hör samman med en tidsaxel som består av såväl tidigare erfarenheter som 

tänkbara konsekvenser för framtiden (Langemar, 2008). Det är mot denna tidsaxel och detta 

sammanhang som upplevelser av olika fenomen i nuet ständigt tolkas (Langemar, 2008). Om 

eleven Anna till exempel ska ha ett prov nästa vecka tänker hon sig att det är bra att börja plugga så 

tidigt som möjligt, detta baserar hon på tidigare erfarenheter då hon har upplevt stress på grund av 

att hon har börjat plugga för sent.  

Forskare som utgår från ett fenomenologiskt perspektiv är i första hand inte intresserade av objektiva 

fakta i traditionell mening, utan snarare den mening och subjektiva innebörd som upplevande 

människor tillskriver ett visst fenomen (Karlsson, 1993). Utifrån detta synsätt är det alltså logiskt om 

det skulle visa sig att olika människor tillskriver två olika fakta samma betydelse, eller om ett och 

samma faktum är av olika betydelse för olika människor. Själva tanken att det skulle existera objektiva 

fakta som är oberoende av ett subjekts medvetande avfärdas helt inom fenomenologin (Karlsson, 

1993).  

I arbetet med uppsatsen har jag tagit hänsyn till intentionaliteten på så vis att jag valt att inte se till 

logiken i det som eleverna uttrycker, med andra ord har jag inte kontrollerat ”objektiva fakta”. Det är 

nämligen inte av intresse då det gäller den intentionala och meningsskapande akten av upplevelser i 

livsvärlden. Vidare kommer jag att använda mig av termen intentionalitet då jag redogör för och 

analyserar elevernas beskrivningar av studierelaterad stress. 

Den fenomenologiska reduktionen 

För vissa är Husserl ett bekant namn på grund av den kritik som han riktade mot bland annat 

psykologismen, vars sanningsanspråk och reduktionism han starkt ifrågasatte (Bengtsson, 1998). 

Reduktionism är tendensen att upplösa kunskap genom att reducera komplex kunskap till något 

enklare och annat än vad som var fallet från början. För kunskapsutvecklingens skull är det av vikt, 

menade Husserl, att inte redan själva utgångspunkten är reducerande (Bengtsson, 1998). Det är även 

av yttersta vikt att göra rättvisa åt de fenomen som undersöks i livsvärlden: 

Det gäller att tala utifrån sakerna själva snarare än att inordna dem under rådande fördomar, åsikter, 

teorier eller färdiga kategorier, klassifikationer eller liknande. Det är ytterst i denna saklighet som 

fenomenologins vetenskaplighet består (Bengtsson, 1998, s. 27-28).  

Det mest ideala är om den verklighet som vetenskapen beskriver är så nära den som människor erfar 

och lever i som möjligt (Bengtsson, 1998). Motsatsen menade Husserl kunde leda till en vetenskaplig 

kris. Lösningen på en sådan kris menade han skulle vara att utgå från livsvärlden (Bengtsson, 1998).  
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Inom fenomenologin är det av vikt att forskaren är förutsättningslös och kan se på det som visar sig 

med distans (Langemar, 2008). Detta, att inte ta något för givet, kallade Husserl för epoché och det är 

det som är den fenomenologiska reduktionen (Ruin, 2011). Husserl menade att den fenomenologiska 

reduktionen innebär att vi ”[…]»tar ett steg tillbaka«, att vi sätter realiteten »inom parentes«, att vi 

»avstår från omdöme« om någots verklighet och vara” (Ruin, 2011, s. 35).  

Med tanke på att Husserl riktade kritik mot psykologismen, kan det möjligen anses orimligt att 

uppsatsen innehåller flera begrepp som är hämtade från just psykologin. Enligt min mening vore det 

dock än mer orimligt att helt frångå dessa begrepp i en uppsats som handlar om fenomenet 

studierelaterad stress. Det är nämligen ett faktum att stressreaktioner i hög grad är psykologiska (Levi, 

1985). Till mitt försvar kan jag även säga att min strävan hela tiden har varit att vara så 

förutsättningslös som möjligt. För det första har jag använt mig av den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun som inte utgår från några bestämda analyskategorier eller tolkningsscheman (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Min utgångspunkt kan således inte anklagas för att ha varit reducerande redan 

från början. För det andra så har min ambition varit att göra elevernas beskrivna upplevelser rättvisa då 

jag genomgående använder mig av elevcitat i uppsatsens resultat-och diskussionsdel. För det tredje 

anser jag att jag intar ett kritiskt förhållningssätt då jag i analysen relaterar elevuttalanden till olika 

teorier och begrepp från den tidigare forskningen. Det är även på detta sätt som jag har tolkat och 

strävat efter att använda den fenomenologiska reduktionen.  

Eidos 

Det fenomenologiska synsättet är deskriptivt till sin natur (Bengtsson, 1998). Av den anledningen är 

frågor som vill ta reda på ”vad” eller ”hur” något är, mer lämpliga än frågor som inleds med ett 

”varför” (Karlsson, 1993). Fenomenologins deskriptiva natur utesluter dock inte tolkande inslag, 

tvärtom finns en strävan efter att kunna begreppslägga och systematiskt beskriva den sociala värld som 

studeras (Bengtsson, 1998). Det viktiga inom fenomenologin är dock att tolkande inslag och 

eventuella förklaringar kommer först efter själva beskrivningen av ett fenomen. Husserl såg ett värde i 

att låta upplevelser av fenomen från livsvärlden bli föremål för reflektion (Bengtsson, 1998), detta 

eftersom: 

Att se väsen är att se förbi det enskilda för att också kunna se vad det enskilda är. Att lära sig hantera 

denna blick är att ha inlett arbetet som fenomenolog (Ruin, 2011, s. 33). 

Den blick som åsyftas i citatet ovan är en eidetisk blick som strävar efter att urskilja fenomenens 

väsensrelation eller, med andra ord, fenomenens centrala mönster (Ruin, 2011). Eidos är den term som 

Husserl använde för att beskriva de begrepp eller tankemönster som bättre hjälper oss att förstå vad 

som är ett fenomens väsen (Ruin, 2011), eller åtminstone vilken innebörd och mening som ett visst 

fenomen har för oss (Bengtsson. 1998). 

Även om reflektion är möjligt, till och med önskvärt, inom fenomenologin är det viktigt att poängtera 

att Husserl menade att en reflektion aldrig kan likställas med den verklighet som finns representerad i 

livsvärlden (Bengtsson, 1998). Sammanfattningsvis är både den fenomenologiska reduktionen och den 

eidetiska blicken viktigt vid praktiserandet av fenomenologi (Ruin, 2011).  

Jag har försökt att inta en eidetisk blick då jag har analyserat elevuttalanden om studierelaterad stress. 

När jag har upptäckt mönster, eller väsensrelationer som Husserl skulle ha sagt, har jag relaterat och 

problematiserat elevuttalanden till olika teorier och begrepp från den tidigare forskningen.  
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Metod  

Val av metod 

Uppsatsens syfte och frågeställningar går ut på att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att 

höra och analysera gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress, 

samt hur de menar att de påverkas av och hanterar denna stress. Frågeställningarna går enkelt uttryckt 

ut på att förstå gymnasieelevers subjektiva upplevelser av studierelaterad stress. Trost (2005) menar 

att kvalitativa studier är att föredra just då det gäller att förstå någonting. Ifall syftet istället hade varit 

att undersöka gymnasieelevers studierelaterade stress med frågeställningar som ”hur många” eller ”hur 

ofta” eller ”hur vanligt” hade det, i enlighet med Trosts (2005) resonemang, varit bättre med en 

kvantitativ studie. Mot denna bakgrund fann jag det lämpligt att göra en kvalitativ undersökning. Mer 

specifikt har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. Ett syfte med den kvalitativa 

forskningsintervjun är nämligen ”[…] att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). Detta syfte stämmer väl överens med 

studiens teoretiska perspektiv, det vill säga det fenomenologiska perspektivet.  

En styrka med kvalitativa undersökningar är det faktum att informanterna får svara fritt och med egna 

ord på öppna frågor. I en kvantitativ undersökning med exempelvis enkäter är svarsalternativen 

mycket mer begränsade. Det förra menar Trost (2005) rimligtvis borde leda till större förståelse än det 

senare, som bara ger relativt ytlig kunskap. En svaghet med kvalitativa undersökningar är att det 

begränsade urvalet gör att kvalitativa data statistiskt sett inte är representativt för befolkningen (Trost, 

2005). Syftet med den aktuella studien var aldrig att få generaliserbara resultat, intentionen var snarare 

att nå en ökad förståelse för studierelaterad stress genom att höra några gymnasieelever berätta om 

sina upplevelser av just studierelaterad stress.  

Urval och avgränsningar 

Syftet med studien var, som sagt, att nå en ökad förståelse för studierelaterad stress genom att höra 

gymnasieelever berätta om sina upplevelser av studierelaterad stress. Det var således viktigt att 

intervjupersonerna gick på just gymnasiet. Den gymnasieskola som valdes ut fick jag kontakt med via 

en bekant, tillika lärare, som fick agera kontaktperson då jag besökte skolan. I den aktuella studien 

valdes åtta elever ut genom självval. Av dessa elever var det slutligen bara sex elever, två kvinnor och 

fyra män, som i själva verket blev intervjuade. Två elever dök nämligen aldrig upp till den avtalade 

tiden för intervju. Trost (2005) menar att sex stycken intervjuer är ett tillräckligt urval för en kvalitativ 

undersökning eftersom för många intervjuer gör att materialet blir ohanterligt. Vidare gick 

intervjudeltagarna i samma klass och i årskurs två på gymnasiet.  

Fler informanter hade säkerligen varit bra för studiens generaliserbarhet. Kvalitativa studier med få 

intervjupersoner kan förvisso generaliseras förutsatt att de består av ett slumpmässigt urval från 

populationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Men det var alltså inte fallet för denna studies urval. 

Studiens resultat gör således inte anspråk på att säga något om populationen i stort.  

Transkriberingen av intervjuerna resulterade i 49 sidor text tillika empiri. Det var med andra ord 

nödvändigt att avgränsa empirin på ett så effektivt sätt som möjligt. I denna studie presenteras 

intervjucitat för att exemplifiera den empiri som har använts till analysen. I vissa fall har citaten 
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förkortats (för att inte ta upp värdefullt textutrymme i onödan), ett förkortat citat inleds eller avslutas 

med tre punkter (”[…]”). Jag har följt Borum och Enderuds (1980) riktlinjer för rapportering av 

intervjucitat så som de tolkats av Kvale och Brinkmann (2009). Det innebär att i de fall då flera elever 

har uttalat sig om samma sak har jag valt ut det citat som, enligt mig, bäst illustrerar huvudtanken och 

samtidigt inom parentes angett hur många elever som har belyst samma sak. I de fall då det rått 

diskrepans bland elevernas svar presenteras flera citat för att läsaren ska få en uppfattning om 

spännvidden i svaren.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I samband med att de sex deltagarna lämnade sitt skriftliga samtycke till intervju (se bilaga 2) fick de 

fylla i ett formulär och kryssa för olika relevanta aspekter som möjligen kan inverka på stress (se 

första sidan i bilaga 3). Inledningsvis var syftet med formulären att se om exempelvis restid till skolan, 

extrajobb eller den självskattade graden av studierelaterad stress möjligen kunde öka förståelsen för 

informanternas beskrivningar av studierelaterad stress. I slutändan (då den tidigare forskningen och 

intervjuerna väl var färdiga) var det tydligt att inte alla aspekter i formuläret var relevanta. Nedan 

redovisas de svar som framgår av de ifyllda formulären. 

Samtliga deltagare, fyra män och två kvinnor, gick i gymnasiets andra årskurs på ett program med 

inriktning mot musik. Tre av deltagarna kom från familjer med en tradition av eftergymnasial 

utbildning. Fyra av deltagarna bodde relativt nära skolan och hade en restid på mindre än 30 minuter 

till skolan, medan två av deltagarna hade en restid på över 60 minuter. Fyra av eleverna studerar 

mellan en och fem timmar per vecka utanför schemalagd tid i skolan. En elev studerar mer än fem 

timmar per vecka och en studerar mindre än en timme per vecka. Samtliga deltagare arbetar vid sidan 

av sina studier, hälften arbetar varje vecka och hälften arbetar ett par gånger per år. Alla utom en utför 

någon sport eller annan träning. En går även på teater och en sjunger även i körsång. De manliga 

deltagarna upplever studierelaterad stress i lagom grad, medan de två kvinnliga deltagarna upplever 

studierelaterad stress i hög grad.  

Insamlingsteknik 

Jag har valt att använda mig av intervjun som forskningsmetod, närmare bestämt den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Livsvärldsintervjun valdes med hänsyn till uppsatsens syfte och 

fenomenologiska ansats. Målet med en sådan intervju är nämligen att höra intervjupersoner beskriva 

sin livsvärld utifrån vissa teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet blir därmed att tolka meningen av 

beskrivna teman. Intervjun är halvstrukturerad eftersom den utgår från en intervjuguide med valda 

teman och ibland även, som i mitt fall, tänkbara frågor som kan ställas. Den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun är alltså varken ett öppet informellt samtal eller ett samtal som utgår från ett slutet 

frågeformulär. Tanken bakom detta menar Kvale och Brinkmann (2009) är att intervjun ska vara så 

förutsättningslös som möjligt så att intervjuaren, förhoppningsvis, kan upptäcka nya och oväntade 

fenomen. En helt ostrukturerad intervju borde såklart vara än mer förutsättningslös. Men även om den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun fokuserar på vissa bestämda teman finns det inga standardiserade 

frågor som utgår från bestämda analyskategorier eller tolkningsscheman, som annars skulle kunna 

begränsa den intervjuades uppfattningar om ett visst tema (Kvale & Brinkmann, 2009). Med tanke på 

detta har intervjun ett explorativt, snarare än hypotesprövande, syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjuguiden (se andra sidan i bilaga 3) innehåller följande tre teman, som för övrigt relaterar till 

studiens frågeställningar:  
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 Gymnasieelevers upplevelse av studierelaterad stress 

 Gymnasieelevers påverkan av studierelaterad stress  

 Gymnasieelevers hantering av studierelaterad stress 

Varje tema har inletts med en väldigt öppen fråga, exempelvis ”hur påverkas du av studierelaterad 

stress?”. Vissa elever har svarat väldigt uttömmande på den första inledningsfrågan och i sådana fall 

har jag inte ansett det vara nödvändigt att ställa specifika följdfrågor, utan har då istället gått direkt 

vidare till nästa tema. Vissa elever har haft mer begränsade svar och då har jag istället valt att ställa 

mer specifika, men ändå öppna, följdfrågor till det tema som för tillfället behandlas, exempelvis ”hur 

påverkas ditt välmående av studierelaterad stress?”. 

Genomförande 

Då intervjun planerades utgick jag från de tre första av Kvale och Brinkmanns (2009) sju stadier för en 

intervjuundersökning. I det första stadiet, tematisering, formulerades studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuns teman och frågor valdes sedan med syftet, frågeställningarna och tidigare 

forskning som grundvalar. Frågeställningen tillika temat om elevernas stresshantering bygger 

exempelvis på inspiration från Lazarus och Folkmans (1984) teori om emotionsfokuserad och 

problemfokuserad coping och forskning (Lin & Yusoff, 2013) som visat att stressade elever tenderar 

att fokusera på känslor då de ska hantera stress. 

I det andra stadiet, planering, bad jag rektorn på en gymnasieskola om tillstånd att få intervjua cirka 

åtta elever om studierelaterad stress. Efter att jag fått rektorns muntliga och skriftliga samtycke 

besökte jag en klass i årskurs två och berättade om syftet med min studie och de etiska grundkraven. 

Åtta elever samtyckte då, både muntligt och skriftligt, till att ställa upp på en intervju. De åtta eleverna 

bokades sedan in på varsin tid för en individuell intervju. Intervjutillfällena spreds ut under en två-

veckorsperiod. I slutändan var det bara sex stycken elever som dök upp på den överenskomna tiden för 

intervjun.  

I det tredje stadiet, intervju, intervjuades eleverna var för sig i ett tyst grupprum som deras lärare och 

min kontaktperson hade hjälpt mig att boka. Jag inledde varje intervju med att än en gång informera 

om syftet med intervjun och de etiska grundkraven samt att fråga om den aktuella intervjupersonen 

hade några frågor. Detta tillvägagångsätt kallar Kvale och Brinkmann (2009) för orientering, de 

rekommenderar även att en intervju ska avslutas med en uppföljning. I uppföljningen kan intervjuaren 

ge återkoppling utifrån det viktigaste som framkommit i intervjun, varpå intervjupersonen har chans 

att kommentera återkopplingen alternativt göra tillägg eller ställa frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag följde även denna rekommendation. Själva intervjufrågorna var korta, enkla, öppna och inleddes 

inte sällan med ett ”hur”. Efter de inledande frågorna ställde jag ofta uppföljningsfrågor och 

sonderande frågor, dels för att visa att jag intresserade mig för svaren och dels för att intervjupersonen 

skulle utveckla sitt svar. Ibland upprepade jag bara ett betydelsefullt ord som intervjupersonen yttrat, 

detta menar Kvale och Brinkmann (2009) kan leda till vidare utläggningar. När ett tema var 

färdigbehandlat ställde jag ofta tolkande frågor av typen ”Menar du att…” för att säkerställa att jag 

förstått intervjupersonens svar på ett riktigt sätt. Varje intervju varade i cirka 30 minuter och spelades 

in med hjälp av mobilens ljudupptagningsfunktion. Kvale och Brinkmann (2009) menar att fördelen 

med ljudupptagning är att fokus kan riktas mot intervjupersonen då det inte finns något direkt behov 

av att föra noggranna anteckningar. Nackdelen med ljudupptagning menar de är att möjligheten att 

analysera den interpersonella interaktionen, som kan fångas med videoinspelning, går förlorad (Kvale 
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& Brinkmann, 2009). Som exempel på detta kan det nämnas att en av deltagarna visade mig hur hon 

gjorde en speciell avslappningsövning och ljudupptagningen kunde såklart inte fånga hennes rörelser, 

men det var trots allt inget större problem. 

Databearbetning och analysmetod 

Jag har valt att transkribera hela intervjuerna till skriftspråk. Det fanns två anledningar till detta. För 

det första valdes skriftspråk eftersom Trost (2005) menar att det kan anses oetiskt att transkribera 

talspråk till skrift då det finns en risk att deltagarna skulle skämmas om de läste citaten. För det andra 

var jag var rädd att gå miste om något viktigt ifall jag inte transkriberade allt.  

Innan analysen tog fart läste jag igenom intervjuerna så förutsättningslöst som möjligt eftersom jag 

ville undvika att reducera elevernas uttalanden, med andra ord ville jag undvika reduktionism 

(Bengtsson, 1998). I linje med den fenomenologiska reduktionen avstod jag även från att direkt 

inordna elevernas utsagor under olika teoretiska förklaringsmodeller (Ruin, 2011).  

Efter en stunds läsning upptäckte jag intressanta mönster, eller väsensrelationer som Husserl skulle ha 

sagt. Exempelvis var det flera elever som nämnde att studierelaterad stress kunde vara som en 

blockering som ledde till att man blev oförmögen att göra något alls. När jag upptäckte intressanta 

mönster som detta markerade jag den aktuella texten i en viss färg och gick tillbaka till andra 

intervjuer för att se hur vanligt, eller ovanligt, ett visst uttalande var. Trost (2005) menar att detta – att 

exempelvis markera i färg- kan vara ett tillvägagångsätt för att klassificera material som senare kan 

användas till analysen, men betonar samtidigt att det är viktigt ”[…] att man ställer samma analytiska 

frågor till alla sina intervjuer och att man också redovisar dessa frågor eller frågeställningar i 

avrapporteringen av studien” (s. 132). Jag anser att jag har följt Trosts rekommendation eftersom jag 

presenterar antalet intervjupersoner som uttryckt samma sak och även visar på diskrepans i 

elevuttalanden.  

Slutligen, när jag tolkade materialet, strävade jag efter att ha en eidetisk blick som kan urskilja 

fenomenets väsensrelation eller, med andra ord, fenomenets centrala mönster (Ruin, 2011). Jag 

relaterade då ”mina fynd” till statens offentliga utredning (SOU 2006:77), det fenomenologiska 

perspektivet och den tidigare forskningen med tillhörande begrepp, nämligen: emotionsfokuserad 

coping, problemfokuserad coping, krav-kontrollmodellen och locus of control. Trost menar att ”[…] 

det gäller att visa att det intressanta verkligen är intressant” (2005, s. 125) och det kan man bland annat 

göra genom att relatera sina fynd till olika teoretiska verktyg. Som exempel kan nämnas att jag tolkar 

elevernas ”handlingsförlamning” som beskrevs i stycket ovan som emotionsfokuserad coping 

samtidigt som jag illustrerar detta med ett citat i studiens diskussionsdel. 

Forskningsetiska överväganden  

I den aktuella studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts (2002). Nedan följer en 

beskrivning av hur de fyra huvudkraven på forskningen har beaktats: 

 Informationskravet - deltagarna informerades om syftet med uppsatsen. Deltagandet var 

frivilligt. De som valde att delta kunde när som helst avbryta sin medverkan utan att ange 

orsak.  
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 Konfidentialitetskravet – inga obehöriga har tillgång till materialet. Varken skolan, eleverna 

eller skolans personal är identifierbara eftersom inga namn nämns i uppsatsen. Då uppsatsen 

godkänts förstörs ljudfiler, anteckningar och transkriptioner från intervjuerna.  

 Nyttjandekravet – intervjuerna används enbart för den aktuella uppsatsen. 

 Samtyckeskravet – rektorn och berörda elevers muntliga och skriftliga samtycke var en 

förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna. Inledningsvis sökte jag tillstånd från 

rektorn till att få intervjua elever på skolan om stress (se bilaga1), därefter inhämtades 

elevernas skriftliga samtycke (se bilaga 2). Det är relevant att nämna att det finns särskilda 

regler som gäller för forskning på barn:  

Det innebär att om barnet är under 15 år ska båda vårdnadshavarna samt barnet ha samtyckt till 

medverkan. Informationen bör vara så skriven att även barnet kan förstå den (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

43).  

I den aktuella studien inhämtades inte samtycke från vårdnadshavarna då samtliga elever är över 15 år. 

Vidare lät jag inledningsvis elevernas lärare läsa informationen som senare skulle gå ut till eleverna 

(se bilaga 2). Läraren menade att det inte borde vara några svårigheter för eleverna att förstå den 

aktuella informationen, något som även visade sig stämma i praktiken. 

Studiens kvalitet 

Jag befarade att det skulle vara svårt att hitta deltagare och att de deltagarna som väl samtyckte till en 

intervju skulle ge begränsade svar eftersom intervjuerna var förlagda utanför lektionstid, men det var 

inget problem. Eleverna var villiga till att bli intervjuade och gav oftast rika svar angående sina 

erfarenheter av studierelaterad stress.  

Det som däremot visade sig vara problematiskt var transkriberingen och efterarbetet. Från början hade 

jag för avsikt att sammanfatta det viktigaste från varje intervju. Detta menar Trost (2005) är bra 

eftersom materialet blir överblickbart och eftersom det gör det möjligt att fokusera på det viktiga utan 

att störas av det oviktiga. I slutändan valde jag, som sagt, ändå att transkribera hela intervjuerna för att 

inte riskera att gå miste om något viktigt. I efterhand inser jag att det förmodligen hade varit klokt att 

inte transkribera allt från intervjuerna. Materialet var omfattande, men ändå hanterbart med tanke på 

att samtliga intervjuer följde strukturen i intervjuguiden som dessutom var indelad efter tre teman (se 

andra sidan i bilaga 3).  

En svårighet med kvalitativa data är att de kan vara besvärliga att redovisa på ett enkelt sätt i 

jämförelse med kvantitativa data, som enkelt kan redovisas i exempelvis tabeller (Trost, 2005). Detta 

var något som även jag fick erfara. Jag har ansträngt mig för att presentera mina data på ett så enkelt 

och logiskt sätt som möjligt, men befarar ändå att studiens resultat och diskussion kan te sig aningen 

röriga.  

Ett tag övervägde jag att göra fokusgruppsintervjuer istället för enskilda halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Bland annat eftersom de enligt Mark Jones, som Trost (2005) refererar, ger en 

trovärdig bild av intervjupersonernas livsvärld. Å andra sidan finns en risk att gruppen försöker nå 

konsensus, att inte alla får komma till tals och att det blir svårare att svara på känsliga frågor (Trost, 

2005).  

Med tanke på att inte alla känner sig bekväma med att svara muntligt på känsliga frågor (särskilt inte i 

grupp) hade en kvantitativ enkätundersökning kunnat vara en annan tänkbar metod. Möjligen kan 
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anonyma enkäter även göra det lättare att svara sanningsenligt på vissa frågor (Trost & Hultåker, 

2007). Trost och Hultåker (2007) menar förvisso att det inte finns några känsliga frågor så länge 

intervjuaren kan sin sak och är förtroendeingivande. Det kan säkert stämma i viss grad, men min 

uppfattning är att det alltid kommer att finnas vissa frågor som kan anses vara känsliga, även om dessa 

frågor säkerligen varierar från person till person. Ytterligare en fördel med enkät som metod är att 

även större urval kan hanteras, något som i sin tur kan öka sannolikheten för att något ska vara 

representativt för befolkningen (Trost & Hultåker, 2007). Å andra sidan är ett litet urval en 

förutsättning för att mer ingående kunna tolka det sagda (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Med en kvalitativ forskningsintervju som metod är det i princip omöjligt att undersöka sanningshalten 

i informanters svar. Med tanke på detta hade det möjligen även varit intressant att fysiologiskt och mer 

objektivt undersöka elevernas stress genom att exempelvis mäta hormonnivåer. I den aktuella studien 

var det dock inte önskvärt att undersöka sanningshalten i informanternas utsagor. Min strävan var 

snarare ”[…] att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kunskap som framkommer av en intervju är beroende av 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade: ”Med en annan intervjuare kan det skapas en 

annan interaktion och produceras en annan kunskap” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48). Reliabilitet 

handlar mycket om resultatens tillförlitlighet. Om sannolikheten anses vara hög att andra forskare, vid 

andra tillfällen, ska nå fram till samma resultat ökar reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Med 

detta som bakgrund är den aktuella studiens reliabilitet inte särskilt hög.  

Validitet handlar om resultatets giltighet och huruvida ”[…] en metod undersöker vad den påstås 

undersöka” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Forskarens uppvisade skicklighet påverkar validiteten 

och validiteten ökar om forskaren är noggrann, utför logiska och teoretiska tolkningar samt ifrågasätter 

sina resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Med andra ord är denna studies validitet beroende av 

uppsatsens transparens. Min förhoppning är att tillförlitligheten återspeglas i uppsatsens samtliga 

delar. Exempelvis utgör studiens frågeställningar rubrikerna i både resultatet och i diskussionen. 

Vidare beskrivs metoden utförligt, resultatet bygger på autentiska citat, diskussionens tolkningar 

underbyggs av teori och dessutom presenteras både sådant som talar för och emot tidigare forskning.  

Resultat och analys 

I figuren på nästa sida presenteras resultatet från de formulär som deltagarna fick fylla i då de gav sitt 

samtycke till intervju. Det är dock i första hand själva intervjuerna som utgör studiens empiriska 

underlag. I resultatet presenteras flera olika citat och ibland även en siffra inom parentes, en sådan 

siffra anger antalet deltagare som uttryckt samma åsikt. Utifrån det fenomenologiska perspektivet är 

citaten viktiga av två anledningar. De redogör nämligen för elevernas beskrivningar av upplevelser i 

livsvärlden och dessutom gör de elevernas beskrivningar rättvisa i enlighet med den fenomenologiska 

reduktionen. Underrubrikerna i resultatet motsvarar studiens tre olika frågeställningar. Inledningsvis 

relateras empirin till krav-kontrollmodellen, locus of control och intentionalitet under rubriken Hur 

beskriver eleverna studierelaterad stress? Därefter beskrivs hur elevernas studiesituation och 

välmående påverkas av studierelaterad stress, om detta kan man läsa under rubriken Hur menar 

eleverna att de påverkas av studierelaterad stress? Sist analyseras empirin i relation till 
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copingstrategier under rubriken Hur menar eleverna att de hanterar studierelaterad stress? 

Avslutningsvis vill jag påminna om att jag har försökt att inta en eidetisk blick då jag har analyserat 

elevuttalanden om studierelaterad stress. När jag har upptäckt mönster, eller väsensrelationer som 

Husserl skulle ha sagt, har jag relaterat och problematiserat elevuttalanden till de olika teorier och 

begrepp som beskrevs tidigare i detta stycke.  

 

Gymnasiets andra 

årskurs 

Deltagare 

1 

Deltagare 

2 

Deltagare 

3 

Deltagare 

4 

Deltagare 

5 

Deltagare 

6 

Kön Kvinna Kvinna Man Man Man Man 

Restid till skolan < 30 min > 60 min < 30 min < 30 min > 60 min < 30 min 

Antal timmar per 

vecka till studier 

utanför 

schemalagd skoltid 

1-5 h/ v 1-5 h/ v > 5 h/ v < 1 h/ v 1-5 h/ v 1-5 h/ v 

Arbetar vid sidan 

av studierna 

Ja, varje 

vecka 

Ja, varje 

vecka 

Ja, ett par 

gånger per 

år 

Ja, varje 

vecka 

Ja, ett par 

gånger per 

år 

Ja, ett par 

gånger per år 

Ägnar sig åt någon 

organiserad 

fritidsaktivitet 

Träning + 

teater 

Träning + 

körsång 

Träning Träning Nej Träning 

Uppleveler 

studierelaterad 

stress 

I hög grad I hög grad I lagom 

grad 

I lagom 

grad 

I lagom 

grad 

I lagom grad 

Figur 1:2. Resultat från ifyllda formulär (se första sidan i bilaga 3) 

 

Hur beskriver eleverna studierelaterad stress? 

De flesta av eleverna och alla män (4) upplever idag en lagom grad av studierelaterad stress, medan de 

båda kvinnorna (2) upplever en hög grad av studierelaterad stress. Samtliga deltagare (6) sätter 

likhetstecken mellan studierelaterad stress och krav på att behöva prestera i skolan. De beskriver 

studierelaterad stress som för mycket att göra i skolan på en och samma gång och en känsla av att 

tiden inte räcker till. Ett citat från deltagare 4 får illustrera samtligas åsikt: ”Man är stressad när man 

tycker att man har mycket att göra i skolan och tycker att man inte hinner med”. Deltagare 1 lägger till 

en dimension och menar att studierelaterad stress är kombinationen av tidsbrist och för mycket att göra 

både i skolan och på fritiden: 

För mig brukar det ju bli liksom när jag har mycket i skolan och kanske har mycket annat som jag vill 

göra utanför skolan så blir det så här att det kanske krockar lite och så blir det mer att kanske man inte gör 

något alls typ och blir mer skoltrött och så här.  

 

I citatet ovan säger deltagaren dessutom att studierelaterad stress kan vara som en blockering. Hon är 

inte ensam om att definiera studierelaterad stress på det viset, fyra andra deltagare ger uttryck för 

samma åsikt: ”ja men om man har mycket att göra och då, istället för att ta tag i det, så får man panik 

för att det är många saker och så slutar det med att man inte gör något av det”. 

Alla de tillfrågade eleverna (6) har egna erfarenheter av studierelaterad stress även om deras 

erfarenheter skiljer sig åt. Deltagare 1 blir framförallt stressad av uppsatser i de ämnen som hon är bra 

i. Det är extra viktigt för henne att fortsätta prestera bra i sådana ämnen. Deltagare 2 menar tvärtom att 

stresströskeln är högre för de ämnen som hon är bra i, medan stresströskeln är lägre för de ämnen som 

hon inte känner sig lika säker i. Deltagare 3 och deltagare 5 gör ingen åtskillnad mellan 
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ämneskunskaper utan menar istället att det i allmänhet är större skriftliga inlämningsuppgifter som 

bidrar till stressupplevelsen: ”För det tar lång tid och om man börjar för sent så blir det stressigt”. 

Deltagare 4 är den enda som först drar sig för att beskriva hur han har kommit i kontakt med 

studierelaterad stress: ”Alltså själv brukar jag inte syssla med det här med stress så mycket utan jag, 

jag brukar lyckas hålla mig ganska lugn även om ”att göra högen” växer”. Han upplever sig vara 

betydligt mindre stressad än sina studiekamrater och tycker själv att det är motsägelsefullt med tanke 

på att han har väldigt mycket aktiviteter som gör att han har begränsat med tid. Senare i intervjun 

framgår det ändå att han ibland blir stressad av salsprov: 

 […] för då kan man inte skjuta upp det en vecka och bara få en liten utskällning, utan då liksom ”nu är 

provet, nu ska du prestera”. Så det är absolut det som stressar mest, tror jag. 

 

Deltagare 6 gör ingen åtskillnad på varken ämneskunskaper, skriftliga uppgifter eller salsprov utan 

menar istället att det framförallt är dålig planering, såväl lärarnas som hans egen planering, som lett till 

att han kommit i kontakt med studierelaterad stress: 

Alltså för mig så kommer det i sjok, att man har det jättelugnt i typ tre veckor och sen är det en vecka då 

det är fem saker som ska in, samtidigt, och då så blir man väl stressad över det, det skulle jag säga är 

studierelaterad stress. 

 

Hälften av deltagarna (3) upplever att dålig planering från skolan är en stressfaktor. Den dåliga 

planeringen kan bero på att allt förläggs till samma vecka eller att prov planeras in i anslutning till lov. 

Eleverna skyller inte enbart dålig planering på skolans lärare, tvärtom menar samtliga elever (6) att de 

ofta har sig själva att skylla då de blir stressade eftersom de skjuter upp skoluppgifter. Deltagare två 

skjuter exempelvis medvetet upp uppgifter i ämnen som hon vet att hon har lätt för: ”Men när jag 

skjuter upp och glömmer och måste göra det dagen innan då är det ju inte bra”.   

En annan viktig stressfaktor som fem av de sex eleverna nämner är betyg. När jag frågar varför de 

stressas av betyg får jag olika svar. För deltagare 1 handlar det om att må bra med sig själv: ”Jag vill 

ha bra betyg för att känna mig duktig och må bra. Om man gör dåligt i något som man vet att man kan 

göra bättre i så mår man ju dåligt över det liksom”. Deltagare 4 har en liknande förklaring: 

Man vill ju säga att det är för att man vill komma in på saker och så, men jag är inte ens övertygad om att 

jag kommer söka vidare på någonting för det, det är ingenting jag har planerat i alla fall. Jag kanske gör 

det sen, om några år typ. Så har jag tänkt. Men annars så, jag tycker det känns bra att få bra betyg på 

något sätt. 

 

För deltagare 4 är betyg även förknippat med prestationsångest: ”Man skulle vilja lägga mer tid på det 

och då blir det lite prestationsångest över att man verkligen vill hinna lägga den där tiden så att man 

kan få det bättre betyget”. För deltagare 2 är betygen viktiga för att hon ska kunna komma in på en 

eftergymnasial utbildning: ”Det är ju viktigt att man har bra betyg liksom eftersom att det är så hög 

konkurrens och det är väl det liksom”. Deltagare 3 säger att han ”[…] hatar betyg, det är typ den värsta 

uppfinningen någonsin. Det enda som liksom skulle kunna vara stressigt skulle vara om jag inte blir 

godkänd, då blir jag väldigt stressad” eftersom ”Jag vill komma härifrån”. Deltagare 6 vill ha bra 

betyg för att ha ”[…] alla vägar öppna och bla, bla, bla, det säger morsan”. Vidare menar deltagare 6 

att han tidigare har känt betygshets på grund av sina föräldrar, men att han inte gör det längre:  

Mina föräldrar är jättemycket så här ”ja vi gick ut med A i alla ämnen, bla, bla, bla” och jag ligger på C i 

alla ämnen så det blir lite press, men det har jag slutat bry mig om. Men, ja, det är väl någonting som man 

måste göra, som ska göras och sen har man inte tid. 

 

Andra stressfaktorer som eleverna nämner är: deadlines (3), till synes meningslösa skoluppgifter (2), 

andra elevers stress (2), för hög ljudnivå (1), sen ankomst (1) och prioriteringssvårigheter (1).  
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Karasek och Theorell (Allvin, 2006) menar, som sagt, att stressreaktioner kan utvecklas både av över- 

och understimulans, det vill säga både av för höga och för låga krav. Vidare menar de att även graden 

av kontroll, det vill säga en individs besluts-och handlingsutrymme, påverkar stressupplevelsen. Hög 

grad av kontroll ger högre tolerans mot stress och tvärtom. Idealet är höga krav i kombination med hög 

grad av kontroll. Minst optimalt är höga krav i kombination med låg grad av kontroll (Allvin, 2006).  

Ingen av deltagarna nämner något som skulle kunna tolkas som understimulans. Hälften av deltagarna 

(3) nämner dock höga krav: ”[…] höga krav på mig själv typ”(deltagare 1), ”[…] jag vill ju ha A i 

allt[…]” (deltagare 2), ”[…] prestationsångest över att man verkligen vill hinna lägga den där tiden så 

att man kan få det bättre betyget” (deltagare 4). Som synes kommer de höga kraven varken från skolan 

eller från föräldrarna, utan från eleverna själva.   

Samtliga elever (6) upplever att de på egen hand kan påverka studierelaterad stress. Deltagare 1 är 

ensam om att göra avslappningsövningar i syfte att lindra studierelaterad stress. De flesta (5) upplever 

att de kan påverka studierelaterad stress genom noggrann planering, genom att disponera sin tid väl, 

genom att skriva upp viktiga händelser i en filofax eller genom att skriva listor. Deltagare 5 menar 

exempelvis att: 

Det bara är att göra det liksom, om man har en dag kvar och har mycket att skriva så bara gör man det. 

Alltså då är det skönt efter, då är man inte stressad när man är klar med det. 

 

Det faktum att samtliga elever (6) upplever att de oftast har sig själva att skylla om de blir stressade 

och att de själva kan påverka studierelaterad stress skulle kunna tyda på ett stort handlingsutrymme, 

det vill säga hög grad av kontroll. Det som talar emot en hög grad av kontroll är det begränsade 

beslutsutrymme som flera deltagare ger utryck för. Flera deltagare (4) upplever nämligen att det krävs 

att en majoritet av klassen säger ifrån innan lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter om deadlines och 

annat som kan bidra till studierelaterad stress. Ett citat från deltagare 2 får illustrera detta: ”Klassen 

kan ju reagera på det tillsammans och då kan det kanske bli en ändring”. Endast en tredjedel av 

eleverna (2) känner att de ensamma skulle kunna påverka deadlines och annat. Bara en av deltagarna, 

deltagare 4, nämner att lärarna initialt uppmuntrar eleverna till att utöva elevinflytande:  

Oftast får vi vara med och bestämma när vi vill ha en deadline och då är det så att vi skjuter det så långt 

bort som möjligt och då kanske det är flera ämnen som hamnar där… Men sen om de frågar typ ”men ska 

vi ha prov den här lektionen eller lektionen efter lovet” typ, då är det klart att alla säger efter lovet. Då har 

vi ju fått vara med och påverka där och så blir det egentligen inte lättare för oss att ha det längre bort, 

snarare tyngre för att det hamnade samma vecka som det där andra stora provet. Så det kan man påverka, 

men frågan är om man påverkar det åt rätt håll. 

 

Hälften av deltagarna (3) tycker att lärarna överlag tar bra hänsyn till eleverna även utan 

elevinflytande och är således nöjda med deras upplägg: ”[…] jag tycker att de gör ett bra jobb liksom” 

(deltagare 1), ”[…] lärare försöker i regel lägga upp så att det inte blir stressigt och för mycket på en 

gång” (deltagare 4), ”[…] jag har inte något klagomål direkt[…]” (deltagare 5). Flera av deltagarna (4) 

betonar det egna ansvaret och tycker inte alls att skolan bär ansvar för studierelaterad stress, ett citat 

från deltagare 5 får illustrera denna åsikt: ”Det är inget fel på skolan eller lärarnas jobb utan man 

måste bara ansvara för sina studier”. Deltagare 2 är dock den enda som uttryckligen inte önskar mer 

elevinflytande:  

Det är ju bra att få ha något att säga till om, det har vi, men jag tycker inte att det ska vara så här att vi får 

välja vilket slags prov vi ska ha och så sitter man och diskuterar, för då skulle man känna att man inte 

behöver plugga lika mycket. Nej. Jag tror att de flesta, i min klass i alla fall, skulle försöka att göra så lite 

som möjligt då. Det skulle bara bli sämre undervisning då tror jag.  
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Deltagare 3 är den enda som direkt efterlyser mer elevinflytande:  

Den här skolan som jag går på är väldigt bra eftersom den tar hänsyn till eleverna. Stressnivån är väldigt 

bra, vad man hinner prestera inför en examination och alla vill liksom prestera sitt bästa, oftast, beroende 

på vilket ämne det är, men jag skulle liksom bara säga prata ännu mer med eleverna och försök att få det 

liksom lite mer på deras villkor.  

 

Enligt Rotters teori om locus of control (Myers, 2006) har även den subjektiva upplevelsen av kontroll 

betydelse för stressupplevelsen. Individer som inte upplever att de kan kontrollera vad som händer har 

extern locus of control och tenderar att hänföra händelser till externa faktorer, såsom slumpen eller tur 

(Myers, 2006). Individer som upplever sig ha kontroll har intern locus of control och tror att de själva, 

genom ansträngningar eller åtgärder, kan påverka händelser (Myers, 2006).  

Ingen av deltagarna utrycker något som direkt skulle kunna tolkas som extern locus of control. 

Däremot upplever, som sagt, samtliga elever (6) att det är de själva som har orsakat stressen då de 

skjutit upp skoluppgifter. Vidare upplever samtliga elever (6) alltså att de själva kan påverka 

studierelaterad stress. Detta, att själv kunna påverka en händelse, skulle inte bara kunna tyda på hög 

grad av kontroll, utan även intern locus of control. Även flera elevuttalanden (4) tyder på intern locus 

of control: ”När jag sätter mig in i något och verkligen satsar så vet jag att jag är duktig, jag lär mig 

saker väldigt snabbt” (deltagare 1), ”Man måste ju lägga viss tid för att få ett bra resultat[…]” 

(deltagare 4), ”[…] alltså man har ju ett mål om hur långt man vill nå, hur bra man vill prestera, och 

om man inte pluggar så mycket och sover lite då presterar man sämre” (deltagare 5), ”Om man vet att 

man kommer kunna göra det, då är det motivation att, liksom att göra det, göra det ordentligt” 

(deltagare 6). Men det faktum att flera deltagare (4) upplever att en extern faktor, i form av en 

majoritet, krävs för att kunna påverka lärares upplägg tyder indirekt på extern locus of control. 

Dessutom är det bara en av deltagarna som nämner att lärarna uppmuntrar till elevinflytande. Å andra 

sidan är hälften av deltagarna (3) nöjda med lärarnas upplägg och litar på att lärarna vill dem väl. Det 

är, som sagt, bara en elev som direkt efterlyser mer beslutsutrymme i form av elevinflytande. 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan elevernas beskrivningar av studierelaterad stress sägas 

motsvara den intentionala och meningsskapande akt som Langemar (2008) beskriver. I den meningen 

handlar elevernas uttalanden varken om graden av krav och kontroll eller om locus of control, utan om 

vilka syften och behov som eleverna har av att beskriva fenomenet studierelaterad stress på ett visst 

sätt. I min mening är det till exempel intressant att bara en deltagare nämner att lärare initialt brukar 

uppmuntra till elevinflytande, samtidigt som flera deltagare (4) i samma klass menar sig uppleva att 

lärare inte visar hänsyn till elevinflytande. Kanske har den deltagaren som upplever att skolan 

uppmuntrar till elevinflytande tidigare erfarenheter av att ha fått vara med och bestämma? Kanske har 

de övriga deltagarna ett behov av att skylla ifrån sig eller av att betona det egna studieansvaret?  

Hur menar eleverna att de påverkas av studierelaterad stress? 

Hälften av deltagarna (3) menar att studierelaterad stress leder till sämre prestationer i skolan, så här 

utrycker sig exempelvis deltagare 6 om saken: 

Det är ju klart att det påverkar betygen i olika ämnen eftersom jag liksom så här ”nämen att jag behöver 

inte plugga in så att jag får ett A i det här, utan jag nöjer mig med ett E så jag hinner göra det dära” och 

så. Det sänker väl over all, alltså… snittet. 

 

Hälften av deltagarna (3) menar att ytinlärning är en negativ konsekvens av studierelaterad stress. 

Deltagare 1 säger: ”Jag lär mig inte så mycket som sitter kvar […] men om jag pluggar liksom 

intensivt eller tar en vecka innan, då sitter det bättre.”. Deltagare 6 säger ”Jag tror mer på att man, eller 
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ja, att man läser lite då och då så att man får en känsla för det istället för att man bara stressläser typ 

två sidor för då, ja då sitter det inte så bra”. Även Deltagare 3 nämner ytinlärning som en konsekvens 

och nämner i samband med det ”[…] ett allmänt lathundsknep”: 

Ja, oftast blir det bara lättare grejer men sen har jag också märkt att jag använder internet som en källa för 

där finns det alltid genomgångar av vartenda ämne i typ hela världen. Så jag hittar alltid en video där det 

är en människa som förklarar det jag behöver. Det gjorde jag exempelvis på NO-provet och det gick 

väldigt, väldigt bra. Jag ignorerade nästan alla instuderingsfrågor och allt material vi hade fått och satt 

bara och kollade på videos i min egen takt och skrev av vad dem sa. För mig är det lättare att lyssna än att 

läsa. 

 

Deltagare 3 ger även uttryck för något som kan liknas vid koncentrationssvårigheter: 

Det här att jag sitter här, det kommer liksom bara inte att hända, jag kommer sitta och läsa det men jag 

kommer inte att förstå vad jag läser. Jag känner mig så stressad så att min hjärna inte kan fokusera, det är 

som att min inlärningsförmåga *knäpper med fingrarna* liksom bara slår av. 

 

Bara två av deltagarna menar att studierelaterad stress även kan ha en positiv inverkan på deras 

studiesituation. Deltagare 4 har en övervägande positiv syn på studierelaterad stress och menar att 

”[…] det får en att göra det som man måste göra ”samt att ”[…] man använder den till att pusha sig 

själv[…]”. Han skiljer på positiv och negativ stress och förklarar skillnaden så här: 

Det är samma studierelaterade stress egentligen… fast bara i olika mängd. Om man har typ en motor och 

så stoppar man in bränsle så kommer den ju att fortsätta snurra, stoppar man i mer bränsle så går det 

fortare, men om man får i för mycket då så kvävs den och man får motorstopp, så då… det är ju samma 

stress bara att ju mer stress det blir, desto mer arbetar man, tills det till slut tar stopp och då, det funkar 

inte längre, så då blir det för mycket och då blir all den stressen negativ stress istället. 

 

Deltagare 3 har en mer tveeggad syn på studierelaterad stress: 

Det är svårt att förklara studierelaterad stress för det finns för- och nackdelar med det, tycker jag 

personligen. Det finns, alltså stressen kan också få en att liksom bli motiverad ”att jag måste göra den här 

studien, läxan eller inlämningsuppgiften”, whatever, sen så finns det också det här att stressen bara kan bli 

för mycket så att man lägger ner det helt och hållet, får hjärnsläpp och så blir ingenting gjort.  

 

Samtliga deltagare (6) menar att studierelaterad stress påverkar deras välmående negativt på olika sätt. 

Flera deltagare (4) har sömnsvårigheter till följd av studierelaterad stress, deltagare 4 menar 

exempelvis att sömnen ”Den är bland det första som ryker”. Hälften av eleverna (3) får ångest och mår 

dåligt av studierelaterad stress. Deltagare 5 menar att ”[…] så fort man tänker på det så är man, alltså 

man mår lite sämre”. Deltagare 2 säger: ”Det är ju som att man får ångest liksom” och när jag frågar 

om hon menar prestationsångest svarar hon ”Ja absolut, jag vill ju ha A i allt och det kan jag ju inte 

få”. Deltagare 6 säger att han får ”Ångest över att man inte hinner med”. En tredjedel av eleverna (2) 

har magont på grund av studierelaterad stress. Deltagare 2 säger att hon ett par gånger i veckan ”[…] 

kan få sådana här magkramper[…]”, medan deltagare 6 säger ”Sen har jag också typ så här magkatarr 

så jag vet inte, det är också stress”. En tredjedel av eleverna (2) menar att hälsan riskeras då de måste 

ställa in träningen till följd av studierelaterad stress. Så här säger deltagare 5 om den saken: ”Om man 

har någon fysisk aktivitet och sen måste man plugga mycket, då kanske man skippar det i några 

dagar.” Deltagare 1 både ställer in träningen och äter sämre då hon blir stressad: 

Jag försöker typ att träna till exempel, och det gör jag ju regelbundet men när jag blir stressad får jag inte 

ork till det riktigt. Och då kanske jag mår dåligt över det och då kanske jag inte har ätit så nyttigt heller. 

 

Deltagare 1 är ensam om att nämna sämre kost som en konsekvens av stress. Hon är även ensam om 

ett flertal stressrelaterade symtom och besvär (humörsvängningar, andningssvårigheter och 
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huvudvärk). En majoritet av deltagarna (5) rapporterar mellan en och tre psykosomatiska symtom var 

på studierelaterad stress. Deltagare 1 är den enda som rapporterar fyra olika symtom (sömnsvårigheter, 

humörsvängningar, andningssvårigheter och huvudvärk) och två konsekvenser (sämre kost och 

inställd träning) till följd av studierelaterad stress. Hon är också en av de två kvinnorna som angett att 

hon upplever hög grad av studierelaterad stress.  

Hur menar eleverna att de hanterar studierelaterad stress? 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det, som sagt, huvudsakligen två olika copingstrategier; 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping. Vid emotionsfokuserad coping är syftet att 

lindra eller justera de känslor som stress orsakar. Förvrängning av problem, olika former av 

distraktioner och självanklagelser är exempel på detta. Problemfokuserad coping syftar snarare på 

sådana strategier som går ut på att mer handfast göra något åt själva orsaken till stress. 

Problemfokuserad coping liknar i hög grad problemlösning (Lazarus & Folkman, 1984). Nedan 

relateras elevernas stresshantering till dessa två copingstrategier. 

Samtliga deltagare (6) ägnar sig i viss grad åt båda formerna av copingstrategier, även om de tycks ha 

olika preferenser när det gäller den initiala stresshanteringen. Hälften av deltagarna (3) startar oftast 

med emotionsfokuserad coping, men övergår sedan till problemfokuserad coping. Oftast sker 

ändringen av strategi dagen innan en deadline. Deltagare 1 (en av de båda kvinnorna som upplever hög 

grad av studierelaterad stress) beskriver hur hon först försöker reducera stressen genom distraktion, ett 

tillvägagångsätt som för övrigt tycks fungera kontraproduktivt eftersom hennes stressupplevelse i 

själva verket ökar: ”Ibland typ bara sitter jag och kollar på film istället och då blir jag mer stressad för 

att jag ligger efter”. Innan det är försent övergår hon dock till problemfokuserad coping ”[…] jag kan 

typ plugga till ett prov dagen innan[…]”. Deltagarna nämner flera olika distraktioner: skapa musik (3), 

sova/ avslappningsövningar (2), se film (2), spela spel (1) och hålla på med mobilen (1). 

Andra hälften av deltagarna (3) anger istället att de för det mesta tar tag i det som behöver göras 

direkt, det vill säga problemfokuserad coping. Så här menar deltagare 2 att hon oftast hanterar 

studierelaterad stress: ”Då skriver jag upp en planering om vad jag ska göra. Och så ser jag till att jag 

får hjälp hemifrån också, och extrastudier ifrån skolan och från kompisar”. Deltagare 4 beskriver båda 

sätten att hantera stress på och menar att han själv i uteslutande fall gör på det första sättet:  

Jo, då finns det egentligen två grejer som man gör. Antingen så gör man sig av med det som gör en 

stressad, till exempel får saker gjort. Det är ett av sätten, att man verkligen gör det som man måste göra 

för att bli av med stressen. Eller, om det kommer till så här extrema nivåer då så bara kastar man allt åt 

sidan och går och lägger sig. Så man bara skiter i allt.  

 

Även deltagare 6 ägnar sig initialt och för det mesta åt problemfokuserad coping, även om han även 

ser en viss fördel med emotionsfokuserad coping:  

Jag gör det jag ska göra, alltså jag hanterar det så att det försvinner, man tar tag i det och gör det. Men 

annars, alltså man hanterar det ändå på ett visst sätt genom att skjuta upp det för att då tar man den korta, 

tillfälliga lyckan istället för att vara färdig. Så är det. Men om man istället liksom bara ”nämen jag skiter i 

det” och så gör man musik istället för då tar man bort det och då hanterar man det. Men jag löser ju inte 

stressen, så då finns ju stressen kvar. Alltså, hantera så att den försvinner, då är det bara att göra alla 

uppgifter och allt sådant, alla inlämningar.  

 

Bara en av deltagarna, deltagare 3, är helt nöjd med sin nuvarande stresshantering, som för övrigt 

inordnas under kategorin emotionsfokuserad coping: ”Jag har ett ganska enkelt sätt att hantera det – 

musik. Så enkel är jag. Gitarren har alltid varit min flyktväg”. En majoritet av deltagarna (5) vill, 

oberoende av copingstrategi, förbättra sättet som de hanterar sin studierelaterade stress på. Mer 
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specifikt vill de i högre grad tillämpa problemfokuserad coping. Ett citat från deltagare 5 får illustrera 

denna vilja ”[…] göra saker i god tid och planera det”.  

Diskussion  

Syftet med studien har, som sagt, varit att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att höra och 

analysera gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. Jag har 

använt mig av ett fenomenologiskt perspektiv då jag sökt svar på studiens frågeställningar med hjälp 

av den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Vidare har det empiriska underlaget i form av sex 

enskilda elevintervjuer relaterats till krav-kontrollmodellen, locus of control, copingstrategier och 

fenomenologins fyra huvudprinciper i studiens resultatsdel. I diskussionen nedan relateras studiens 

resultat än mer till den tidigare forskningen. Diskussionen är för övrigt indelad i tre delar med 

underrubriker som motsvarar studiens frågeställningar. Varje underrubrik tillika frågeställning inleds 

med en kort sammanställning av studiens huvudresultat, dessa sammanställningar har för läsbarhetens 

skull kursiverats.  

Resultatdiskussion  

Hur beskriver eleverna studierelaterad stress? 

Resultatet visade att samtliga manliga deltagare (4) upplever en lagom grad av stress och att samtliga 

kvinnliga deltagare (2) upplever en hög grad av stress. Samtliga elever (6) definierar studierelaterad 

stress som krav på att behöva prestera i kombination med för mycket att göra på för lite tid. Flera av 

deltagarna (4) upplever även att studierelaterad stress är som en blockering som orsakar något som 

kan liknas vid handlingsförlamning. Alla elever (6) har erfarenhet av studierelaterad stress, även om 

de blir stressade av olika saker. Dålig planering, såväl lärarnas (3) som elevernas (6), är en vanlig 

stressfaktor. En majoritet av deltagarna (5) upplever även att betyg är en källa till stress.  

   Utifrån Karasek och Theorell teori om krav-kontrollmodellen är det relevant att nämna att hälften 

av deltagarna (3) upplever att de har egna högt ställda krav på sig. Samtliga elever (6) upplever att de 

har kontroll att själva påverka den studierelaterade stressen. En majoritet (5) menar att de kan göra 

det genom att planera bättre. Det faktum att eleverna upplever att de själva kan påverka sin situation 

skulle kunna tyda på hög grad av kontroll och i enlighet med teorin skulle detta innebära högre 

tolerans mot stress. Det som talar emot en hög grad av kontroll är det begränsade beslutsutrymme 

som flera deltagare (4) ger uttryck för då de upplever att lärare inte visar hänsyn till elevinflytande 

förrän en majoritet av klassen säger ifrån. Bara en av deltagare nämner att lärare initialt brukar 

uppmuntra till elevinflytande. Hälften av eleverna (3) är trots allt överlag nöjda med lärarnas upplägg 

trots avsaknaden av elevinflytande. Flera av eleverna (4) vill inte ha det på något annat sätt och 

betonar det egna ansvaret. Det är bara en av deltagarna som uttryckligen efterlyser mer 

elevinflytande och en som uttryckligen inte efterlyser mer elevinflytande. 

   Det faktum att samtliga elever (6) upplever att de har kontroll att på egen hand påverka den 

studierelaterade stressen behöver inte bara tyda på hög kontroll, det kan även tyda på intern locus of 

control. Även flera elevuttalanden (4) tyder på intern locus of control, exempelvis: ”När jag sätter mig 

in i något och verkligen satsar så vet jag att jag är duktig, jag lär mig saker väldigt snabbt”. Enligt 
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Rotters teori om locus of control är ett sådant förhållningssätt motsatsen till att hänföra händelser till 

externa faktorer såsom slumpen eller tur, det vill säga extern locus of control. Men återigen skulle det 

faktum att flera deltagare (4) upplever att en extern faktor, i form av en majoritet, krävs för att kunna 

påverka lärares upplägg kunna tyda på låg grad av kontroll och då även extern locus of control. 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan elevernas beskrivningar av studierelaterad stress sägas 

motsvara den intentionala akt som Langemar (2008) beskriver. I den meningen handlar elevernas 

uttalanden om vilka syften och behov som eleverna har av att beskriva fenomenet studierelaterad 

stress på ett visst sätt. 

Det faktum att de flesta av deltagarna (4) upplever en lagom grad av studierelaterad stress kan 

möjligen ha att göra med att majoriteten av deltagarna (5) ägnar sig åt någon sport eller fysisk 

aktivitet. Enligt Levi (1985) kan ju fysisk aktivitet lindra benägenheten att reagera med stress. 

Förmodligen är det dock inte så enkelt, något som förhoppningsvis framgår av diskussionen nedan. 

I statens offentliga utredning om ungdomar, stress och psykiska ohälsa (SOU 2006:77) framgick det 

att stressrelaterade symtom är avsevärt vanligare bland kvinnor än bland män. Det finns även andra 

studier som indikerar att kvinnor har signifikant mycket fler stressrelaterade symtom (Schraml m.fl., 

2011) och är signifikant mycket mer stressade än män (Abouserie, 1994). Det finns dock, åtminstone, 

en studie (Lin & Yusoff, 2013) som talar mot denna trend och som inte funnit en signifikant skillnad 

mellan könen vad gäller studierelaterad stress. Den aktuella studiens syfte var aldrig att undersöka 

eventuella skillnader mellan könen. Men med den tidigare forskningen som bakgrund är det ändå 

intressant att konstatera att de deltagare som upplevde hög grad av studierelaterad stress var just 

kvinnor. En av dessa kvinnor rapporterade dessutom fler psykosomatiska symtom (4 st) till följd av 

stress än övriga deltagare (1-3 st). Förvisso kan det givetvis vara en ren tillfällighet att dessa två 

kvinnor upplevde en hög grad av studierelaterad stress. Jag är väl medveten om att underlaget ifrån 

denna studie inte är tillräckligt för att dra några som helst slutsatser angående detta. Det går bara att 

spekulera kring varför de kvinnliga deltagarna upplever sig vara mer stressade än sina manliga 

motsvarigheter. I statens offentliga utredning (SOU 2006:77) anges, som sagt, den sociala 

konstruktionen av kön som en tänkbar förklaring till skillnaderna mellan könen. Utredningen hänvisar 

till en analys som indikerar att förekomsten av stressrelaterade symtom skiljer sig mer mellan könen i 

länder där kvinnorollen och mansrollen skiljer sig mycket åt (SOU 2006:77).  

Samtliga deltagare i den aktuella studien definierar studierelaterad stress som krav på att behöva 

prestera i kombination med för mycket att göra på för lite tid. Det är egentligen en föga förvånande 

beskrivning, så definierades stress även av de flesta av ungdomarna i statens utredning (SOU 

2006:77).  

En majoritet av ungdomarna (5) i denna studie upplever att betyg är en källa till stress. Hälften av 

deltagarna (3) i denna studie menar att det är de själva som har höga krav på sig att få bra betyg. 

Ungdomarna, framför allt på de teoretiska programmen, i statens offentliga utredning (SOU 2006:77) 

angav också ofta betygshets till följd av egna högt ställda krav som ett vanligt stressmoment. Att bli 

stressad på grund av en vilja att få bra betyg kan i själva verket vara ytterst kontraproduktivt. Det finns 

nämligen en svensk longitudinell studie (Schraml m.fl., 2012) som har visat att de elever som är 

kroniskt stressade får signifikant sämre slutbetyg än övriga elever.  

Det är intressant att flera av deltagarna (4) upplever att studierelaterad stress är som en blockering som 

orsakar något som kan liknas vid handlingsförlamning, något liknande gick inte att läsa om i statens 

offentliga utredning (SOU 2006:77). Däremot menade en majoritet av ungdomarna i statens utredning 

(SOU 2006:77) att stressen var självförvållad eftersom de prioriterade roliga saker framför tråkiga. 
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Även samtliga deltagare (6) i denna studie menar att stressen i huvudsak är självförvållad eftersom de 

har en dålig planering och skjuter upp skoluppgifter till sista stund. En upplevelse av 

handlingsförlamning och att skjuta på skoluppgifter som behöver göras är, i min mening, likställt med 

emotionsfokuserad coping eller att välja ”[…] den korta, tillfälliga lyckan[…]”, som en elev utryckte 

det. Aktuell forskning (Lin & Yusoff, 2013) har visat att stressade elever i högre grad tillämpar 

emotionsfokuserad coping. Förhållandet mellan copingstrategier och stress behandlas mer ingående 

längre ner, under rubriken Hur menar eleverna att de hanterar studierelaterad stress?  

Det faktum att eleverna i huvudsak upplever att stressen är självförvållad talar ändå för att de upplevt 

att de hade kunnat handla annorlunda och på så vis hade kunnat reducera stressen, exempelvis genom 

att anstränga sig mer eller genom att ta tag i en skoluppgift direkt. Dessutom upplever samtliga elever 

(6) att de har kontroll att på egen hand påverka den studierelaterade stressen. I min mening talar detta 

för att eleverna har intern locus of control, det vill säga att de upplever att de själva kan kontrollera det 

som händer dem. Många av ungdomarna i statens utredning upplevde stress på grund av att de 

upplevde att lärarna satte orättvisa betyg: ”X kan ha ett högre betyg än Y, trots att Y har mer kunskap i 

ämnet” (SOU 2006:77, s. 108). Detta, att uppleva att ens kunskap och ansträngningar inte korrelerar 

med betyget, menar jag skulle kunna vara ett exempel på extern locus of control. Ingen av deltagarna i 

den aktuella studien uttrycker något som lika direkt kan tolkas som extern locus of control. Däremot 

tyder flera elevuttalanden (4) på intern locus of control, exempelvis: ”När jag sätter mig in i något och 

verkligen satsar så vet jag att jag är duktig, jag lär mig saker väldigt snabbt”. Förvisso skulle det 

faktum att hälften av deltagarna (3) upplever att lärarnas dåliga planering är en stressfaktor och att 

flera av deltagarna (4) upplever att en extern faktor, i form av en majoritet, krävs för att kunna påverka 

lärares upplägg kunna tyda på extern locus of control. I en studie (Abouserie, 1994) som undersökt 

sambandet mellan studierelaterad stress och locus of control fann forskarna ett positivt samband. 

Studenterna som hade extern locus of control var nämligen signifikant mycket mer stressade över sina 

studier än de som hade intern locus of control (Abouserie, 1994). Deltagare 4 är den elev som jag kan 

se visar flest tecken på intern locus of control. För det första upplever han att han själv har kontroll att 

påverka den studierelaterade stress genom sina handlingar: ”Man måste ju lägga viss tid för att få ett 

bra resultat[…]”. För det andra är han den enda som menar att lärarna brukar uppmana till 

elevinflytande. Båda dessa faktorer tyder på att han, i dubbel bemärkelse, upplever att han kan 

kontrollera det som händer honom. För det tredje är han den enda som direkt säger att han inte brukar 

vara stressad: ”Alltså själv brukar jag inte syssla med det här med stress[…]”. Deltagare 1:s upplevelse 

och lokalisering av kontroll till interna faktorer i kombination med hans obefintliga stressupplevelse 

skulle sammanslaget kunna tala för den tidigare forskningen.   

Enligt krav-kontrollmodellen (Allvin, 2006) leder hög kontroll i kombination med höga krav till aktiva 

arbeten, enligt modellen är detta en idealisk arbetssituation. Höga krav i kombination med låg kontroll 

är minst optimalt eftersom det leder till en stressig och spänd arbetssituation (Allvin, 2006). Samtliga 

elever (6) upplever att de har kontroll att själva påverka den studierelaterade stressen och en majoritet 

(5) menar att de kan göra det genom bättre planering. Det faktum att eleverna upplever att de själva 

kan påverka sin situation skulle kunna tyda på hög grad av kontroll och i enlighet med krav-

kontrollmodellen skulle detta innebära högre tolerans mot stress. Det som talar emot en hög grad av 

kontroll är det begränsade beslutsutrymme som flera deltagare (4) ger uttryck för då de upplever att 

lärare inte visar hänsyn till elevinflytande förrän en majoritet av klassen säger ifrån. Sammanlagt är 

det tre deltagare som nämner att de upplever att de har höga krav på sig själva. Bara en av dessa, 

deltagare 4, upplever att han har kontroll i dubbel bemärkelse (kontroll att ensam kunna göra något åt 

sin situation och kontroll genom elevinflytande). Detta tolkar jag som att han arbetar i den 
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stimulerande och idealiska zonen med höga krav och hög kontroll. Deltagare 4 upplever sig dessutom 

inte vara stressad: ”Alltså själv brukar jag inte syssla med det här med stress[…]”, något som 

ytterligare skulle kunna tala för teorin om krav-kontrollmodellen. Med tanke på att skollagen förordar 

elevinflytande är det beklagligt att deltagare 4 är den enda som säger att eleverna initialt får vara med 

och påverka arbetsupplägget. Vidare är ju ett av läroplanens mål att varje elev ”aktivt utövar 

inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan” (Lgy11, s. 12). Ifall ungdomar upplever 

låg grad av kontroll till följd av ett begränsat elevinflytande skulle det kunna tyda på tre saker. För det 

första skulle det innebära att skolan brister i hanteringen av skollagens direktiv om att uppmuntra till 

elevinflytande. För det andra skulle det innebära att elever med låg kontroll och höga krav har en 

stressig och spänd skolsituation, med andra ord det värst tänkbara scenariot enligt krav-

kontrollmodellen. Jag befarar att deltagare 1 och 2 befinner sig i denna zon. De har båda höga krav på 

sig, upplever ett begränsat elevinflyttande och skattar att de har hög grad av studierelaterad stress. För 

det tredje skulle eleverna med låg kontroll och låga krav i enlighet med krav-kontrollmodellen uppleva 

att skolarbetet är monotont och att det är svårt att vidareutvecklas. Empirin från intervjuerna tyder 

dock inte på att någon av deltagarna skulle befinna sig i denna passiva zon. 

Hur menar eleverna att de påverkas av studierelaterad stress? 

Resultatet visade att elevernas studiesituation påverkas negativt av studierelaterad stress. Deltagarna 

menar att studierelaterad stress leder till: sämre prestationer (3), ytinlärning (3) och 

koncentrationssvårigheter (1). Bara två av deltagarna menar att studierelaterad stress även kan ha en 

positiv inverkan på deras studiesituation eftersom stressen kan fungera som en fartgivare. Vidare 

visade resultatet att samtliga deltagares (6) välmående påverkas negativt av studierelaterad stress. 

Mer specifikt riskeras hälsan genom: sömnsvårigheter (4), ångest (3), magont (2), inställd träning (2), 

sämre kost (1), humörsvängningar (1), andningssvårigheter (1) och huvudvärk (1). En majoritet av 

deltagarna (5) rapporterar mellan en och tre psykosomatiska symptom var på studierelaterad stress. 

Bara en deltagare rapporterar fem symptom, hon är för övrigt en av de två kvinnorna som har angett 

hög grad av studierelaterad stress.  

I den aktuella studien är det bara en tredjedel (2) av deltagarna som spontant utrycker att stress kan 

vara både positivt och negativt. I statens offentliga utredning (SOU 2006:77) framkom det däremot att 

flera av ungdomarna gjorde åtskillnad mellan press och stress. Det förstnämnda sågs som något som 

var bra för motivationen, medan det senare sågs som något ensidigt negativt (SOU 2006:77). Det är 

möjligt att fler av studiens deltagare hade angett att de upplever en skillnad mellan press och stress 

ifall de hade fått en direkt fråga om detta i intervjun.  

I huvudsak upplever deltagarna att deras studiesituation påverkas negativt av studierelaterad stress. 

Mer specifikt menar de att stressen leder till: sämre prestationer (3), ytinlärning (3) och 

koncentrationssvårigheter (1). Resultatet talar i viss mån för aktuell forskning (Schraml m.fl., 2012) 

som visat att de elever som är kroniskt stressade får signifikant sämre slutbetyg än övriga elever. 

Förvisso har den aktuella studien varken undersökt deltagarnas betyg eller huruvida deltagarna är 

kroniskt stressade, men det är tydligt att studierelaterad stress åtminstone påverkar elevernas inlärning 

negativt.  

Resultatet visade, som sagt, även att samtliga deltagare rapporterar åtminstone ett psykosomatiskt 

symtom till följd av studierelaterad stress. De flesta (5) rapporterar mellan en och tre besvär, medan 

bara en av deltagarna rapporterar fyra besvär. I min mening är rapporteringen av stressrelaterade 

symtom i sig inte särskilt förvånande. Alla deltagarna (6) har, som sagt, erfarenhet av studierelaterad 

stress och vidare är det ett faktum att stressreaktioner i hög grad är fysiologiska (Selye, 1958; Levi, 
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1985). Dessutom var själva utgångspunkten för statens offentliga utredning om ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa (SOU 2006:77) just det faktum att flera studier visat att det blir avsevärt mycket 

vanligare att ungdomar besväras av sömnsvårigheter, känner sig nedstämda, har värk och oroskänslor. 

Sådana besvär är sannolikt symtom på stress (SOU 2006:77) och påtalas även av deltagarna i denna 

studie. Det som däremot förvånar mig är det faktum att samtliga deltagare rapporterar åtminstone ett 

psykosomatiskt symtom. Det kan sägas tala emot Barnombudsmannens aktuella rapport 

(Barnombudsmannen, 2014) som visat att vart femte barn mår dåligt och rapporterar psykosomatiska 

besvär. I min mening är det intressant och, inte minst, oroväckande att samtliga deltagare i studien 

upplever att deras hälsa påverkas negativt av studierelaterad stress. 

Hur menar eleverna att de hanterar studierelaterad stress? 

Resultatet visade att samtliga deltagare (6) i viss grad ägnar sig åt både emotionsfokuserad och 

problemfokuserad coping, även om de tycks ha olika preferenser när det gäller den initiala 

stresshanteringen. Hälften av deltagarna (3) startar oftast med emotionsfokuserad coping i form av 

exempelvis distraktion, men övergår sedan till att faktiskt lösa problemet. Andra hälften av deltagarna 

(3) tillämpar för det mesta sådana strategier som liknar problemlösning, det vill säga 

problemfokuserad coping. En majoritet av deltagarna (5) vill, oberoende av copingstrategi, förbättra 

sättet som de hanterar sin studierelaterade stress på. Mer specifikt vill de i högre grad tillämpa 

problemfokuserad coping. 

Lazarus och Folkman (1984) menar att emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping kan 

användas både var för sig och tillsammans och att de i bästa fall kompletterar, snarare än konkurrerar 

med, varandra. Resultatet visade, som sagt, att deltagarna ofta kombinerar de båda copingstrategierna. 

Något som verkar vara ett effektivt tillvägagångssätt för de flesta (4) med tanke på att de upplever en 

lagom grad av studierelaterad stress. 

Det finns en studie (Lin & Yusoff, 2013) där förhållandet mellan stress och copingstrategier har 

undersökts i samband med en tentamensperiod. I den studien visade det sig att de elever som hade 

studierelaterad stress i högre grad använde sig av emotionsfokuserad coping. Resultatet från den 

studien talar för att problemfokuserad coping är att föredra då det gäller att undvika studierelaterad 

stress. Lazarus och Folkman (1984) menade förvisso att det finns situationer då emotionsfokuserad 

coping är den bästa lösningen. Detta eftersom alla problem inte ens är möjliga att lösa (Lazarus & 

Folkman, 1984). Om någon vi gillar går bort så spelar det exempelvis ingen roll vad vi gör, den 

personen kommer inte att komma tillbaka till jordelivet ändå. I ett sådant fall är det exempelvis mer 

effektivt att försöka lindra eller justera känslorna kring förlusten, det vill säga att tillämpa 

emotionsfokuserad coping.  

Det faktum att en majoritet av deltagarna (5), oberoende av copingstrategi, i högre grad vill tillämpa 

problemfokuserad coping talar för att eleverna vet med sig att det är bättre att fokusera på problemet 

än på känslorna vid studierelaterad stress. Faktum är att studierelaterad stress oftast går att lösa, något 

som samtliga elever (6) även ger uttryck för: ”Det bara är att göra det liksom[…]”.   

I den aktuella studien finns inget tydligt samband mellan emotionsfokuserad coping och de deltagare 

som skattat att de har hög grad av studierelaterad stress, det vill säga deltagare 1 och 2. Deltagare 2 

tillämpar exempelvis i regel problemfokuserad coping, något som talar emot tidigare forskning. 

Deltagare 2 är förvisso kvinna, har en lång resväg till skolan (mer än 60 minuter), tränar och sjunger 

körsång regelbundet, jobbar varje vecka, har höga krav (”[…] jag vill ju ha A i allt[…]”) och upplever 

samtidigt en ganska låg grad av kontroll (”Klassen kan ju reagera på det tillsammans och då kan det 
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kanske bli en ändring”). Sammanslaget skulle dessa faktorer kunna förklara varför hon upplever en 

hög grad av studierelaterad stress trots en till synes väl vald copingstrategi. Deltagare 1 tillämpar å 

andra sidan emotionsfokuserad coping i form av distraktion och rapporterar samtidigt fler 

stressrelaterade symtom (4 st) och stressrelaterade konsekvenser (2 st) än övriga deltagare, något som 

skulle tala för tidigare forskning. 

Slutsatser 

I syftesbeskrivningen nämnde jag att jag ville pröva det fenomenologiska perspektivet mot en 

psykologisk stressmodell (krav-kontrollmodellen) och olika psykologiska begrepp (locus of control, 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping) som ofta används inom stressforskning. Nu i 

efterhand anser jag att fenomenologin fungerade väl ihop med den psykologiska stressmodellen och de 

olika psykologiska begreppen. Så länge utgångspunkten inte är reducerande redan från början ser jag 

inget hinder för den fortsatta forskningen att kombinera det fenomenologiska perspektivet med 

psykologiska begrepp och stressmodeller på ett liknande sett som i min uppsats. I min mening var 

nämligen modellen och begreppen värdefulla eftersom de gjorde det möjligt att relatera 

gymnasieelevernas subjektiva beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress till något 

mer handfast och konkret. Jag instämmer med Trost som menar att ”[…] det gäller att visa att det 

intressanta verkligen är intressant” (2005, s. 125), och i min mening är det precis vad jag gör då jag 

relaterar elevernas beskrivna upplevelser till stressmodellen och de olika psykologiska begreppen.  

Undersökningen har lett fram till två slutsatser och en rekommendation till blivande och verksamma 

lärare. Den första slutsatsen är att problemfokuserad coping är bättre än emotionsfokuserad coping då 

det gäller att reducera studierelaterad stress. Denna slutsats har jag kommit fram till eftersom aktuell 

forskning (Lin & Yusoff, 2013) har visat att stressade elever i högre grad använder sig av 

emotionsfokuserad coping. I den aktuella studien visade det sig även att den deltagare som 

rapporterade flest stressrelaterade symtom och besvär samt skattade hög grad av studierelaterad stress 

använde sig av emotionsfokuserad coping.  

Den andra slutsatsen är att betygshets i själva verket är kontraproduktivt. En majoritet av eleverna (5) 

upplever att betyg är en stressfaktor samtidigt som hälften av eleverna (3) har uttalade höga krav på sig 

att prestera bra i skolan. Samtidigt menar deltagarna att studierelaterad stress leder till: sämre 

prestationer (3), ytinlärning (3) och koncentrationssvårigheter (1). Enkelt uttryckt påverkar stress alltså 

inlärningen negativt, något som i förlängning rimligtvis även borde resultera i sämre betyg. Faktum är 

att aktuell svensk forskning (Schraml m.fl., 2012) dessutom har visat att de elever som är kroniskt 

stressade får signifikant sämre slutbetyg än övriga elever. 

Nu till min rekommendation till blivande och verksamma lärare - ta skollagens direktiv om 

elevinflytande på allvar. Ett av läroplanens mål är faktiskt att varje elev ”aktivt utövar inflytande över 

sin utbildning och det inre arbetet på skolan” (Lgy11, s. 12). Elevinflytande handlar inte enbart om att 

vara politiskt korrekt. Det kan faktiskt även handla om elevernas studierelaterade stress och 

välmående. Att det är bra att ha höga förväntningar och att sätta höga krav på elever är en välkänd 

sanning bland lärare, de flesta minns säkert exempelvis Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Men det är inte säkert att alla känner till faran med höga krav i kombination med ett 

begränsat besluts-och handlingsutrymme, det vill säga låg kontroll. Enligt krav-kontrollmodellen 

(Allvin, 2006) leder nämligen höga krav ihop med låg kontroll till en stressig och spänd arbetssituation 

som i förlängningen kan leda till stressymptom och stressrelaterade sjukdomar. Ifall de höga kraven 

istället kombineras med hög kontroll kan eleverna, i enlighet med krav-kontrollmodellen, bättre 

hantera och dessutom stimuleras av de höga kraven. Med andra ord: fortsätt gärna att ställa höga krav 
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på elever, men uppmuntra samtidigt till elevinflytande. Eleverna behöver få tillräckligt med kontroll 

för att kunna möta och stimuleras av de höga kraven.  

Vidare forskning 

I den aktuella studien har syftet, som sagt, varit att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att 

höra och analysera gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. Jag 

har använt mig av ett fenomenologiskt perspektiv då jag sökt svar på studiens frågeställningar med 

hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Det har varit intressant att få ta del av 

elevernas subjektiva upplevelser av studierelaterad stress. Det hade även varit intressant att mer 

objektivt mäta elevernas stressreaktioner, exempelvis genom att undersöka hormonnivåerna 

(adrenalin, noradrenalin och kortisol) som finns i blodomloppet. Det finns, mig veterligen, ingen 

studie som undersökt hur elevers subjektiva stressupplevelser korrelerar med de mer objektivt mätbara 

fysiologiska stressreaktionerna. Det vore även intressant att undersöka om kvinnors respektive mäns 

fysiska och objektivt mätbara stressreaktioner stödjer tidigare forskning som visat att kvinnor är mer 

stressade än män. Vidare vore det intressant att höra elevernas tankar kring varför forskning i regel 

visar att kvinnor är mer stressade än sina manliga motsvarigheter. Med detta sagt är mitt förslag på 

vidare forskning att undersöka följande frågeställningar: 

 Hur ser sambandet ut mellan elevers subjektiva stressupplevelser och deras objektivt uppmätta 

hormonnivåer? 

 Hur ser sambandet ut mellan kvinnliga respektive manliga elevers subjektiva stressupplevelser 

och deras objektivt uppmätta hormonnivåer? 

 Vad menar elever kan vara förklaringen till tidigare forskning som i regel visat att kvinnor är 

mer stressade än sina manliga motsvarigheter?  
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Bilagor  

Bilaga 1: Förfrågan till rektor angående samtycke till intervjuer 

 

Hej, 

 

mitt namn är Alexandra Mehtomaa. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen och skriver just nu 

en uppsats inom ämnet Barn- och ungdomsvetenskap.  

 

Det finns idag flera studier som indikerar att det blir allt vanligare att ungdomar uppvisar tecken på 

stress. Vanliga symtom på stress är sömnsvårigheter, nedstämdhet, värk och oroskänslor. Detta var en 

viktig utgångspunkt för regeringens utredning från år 2006 om ungdomar, stress och psykisk ohälsa. I 

utredningen undersöktes bland annat vilka stressframkallande faktorer som fanns i ungdomars liv. Det 

visade sig att en majoritet av ungdomarna ansåg att skolan var den främsta anledningen till stress. 

Samtidigt visar svensk forskning att kroniskt stressade gymnasieelever får sämre slutbetyg. Detta är 

bakgrunden till min uppsats En studie av gymnasieelevers studierelaterade stress. Syftet med 

uppsatsen är att öka förståelsen för studierelaterad stress genom att höra och analysera 

gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva upplever studierelaterad stress. 

Min förhoppning är att jag, med hjälp av ljudupptagning, ska få intervjua cirka åtta elever på skolan 

om studierelaterad stress. Tanken är att intervjuerna ska utgöra uppsatsens empiriska underlag. 

Deltagarna får information om studiens resultat genom att kontakta mig på nedanstående mejladress. I 

arbetet med uppsatsen följer jag följande huvudkrav:  

 

Informationskravet – deltagarna informeras om syftet med uppsatsen. Deltagandet är frivilligt. De som 

väljer att delta kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  

 

Konfidentialitetskravet – inga obehöriga får tillgång till materialet. Varken skolan, eleverna eller 

skolans personal kommer att vara identifierbara. Då uppsatsen är godkänd arkiveras ett exemplar på 

Stockholms universitet. Ljudfiler, anteckningar och transkriptioner från intervjuerna kommer då att 

förstöras.  

 

Nyttjandekravet – intervjuerna kommer enbart att användas för den aktuella uppsatsen. 

 

Samtyckeskravet - en förutsättning för att jag ska kunna genomföra intervjuerna är självklart att jag får 

ditt, berörda elevers och eventuellt deras vårdnadshavares skriftliga samtycke. 

 

Med vänliga hälsningar  

Alexandra Mehtomaa 

 

Jag samtycker till att de elever på skolan, som så önskar, deltar i ovannämnda intervju och 

studie. 

………………………………………………………………………………………………...................

Rektors underskrift    Ort och datum 

Ansvariga för projektet 

Student: Alexandra Mehtomaa  Handledare: Camilla Rindstedt 

Alme1505@student.su.se   Camilla.Rindstedt@buv.su.se 



34 

 

Bilaga 2: Förfrågan till elever angående samtycke till intervjuer 

 

Hej, 

 

mitt namn är Alexandra Mehtomaa. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen och skriver just nu 

en uppsats inom ämnet Barn- och ungdomsvetenskap.  

 

Det finns flera studier som visar att det blir vanligare att ungdomar visar tecken på stress. Vanliga 

tecken på stress är sömnsvårigheter, nedstämdhet, värk och oroskänslor. Med tanke på detta gjorde 

regeringen en utredning om ungdomar, stress och psykisk ohälsa år 2006. I utredningen undersöktes 

bland annat vad som orsakar stress i ungdomars liv. Det visade sig att de flesta ungdomarna ansåg att 

skolan var den främsta anledningen till stress. Samtidigt visar svensk forskning att långvarig stress 

leder till att gymnasieelever får sämre slutbetyg. Detta är bakgrunden till min uppsats som heter En 

studie av gymnasieelevers studierelaterade stress. Syftet med min uppsats är att öka förståelsen för 

studierelaterad stress genom att höra och analysera gymnasieelevers beskrivningar av hur de själva 

upplever studierelaterad stress. 

Nu undrar jag ifall du är intresserad av att bli intervjuad om studierelaterad stress? Intervjun kommer 

att spelas in (ljudupptagning via mobil) och förväntas ta cirka 30 minuter av din tid. Tanken är att din 

och andras intervjuer ska användas som underlag till min uppsats. Om du senare vill få information 

om uppsatsens resultat får du gärna kontakta mig på mejladressen som står här nedan. 

 

Jag hoppas att du vill delta!  

 

Med vänliga hälsningar  

Alexandra Mehtomaa 

 

Viktig information till dig som vill intervjuas om studierelaterad stress:   

 

 Du har rätt att veta syftet med uppsatsen – tveka inte att fråga om du är osäker på vad som 

gäller. Du väljer själv om du vill delta eller inte och kan när som helst avbryta din medverkan 

utan att ange orsak.  

 Varken ditt eller skolans namn kommer att nämnas i uppsatsen, du kommer med andra ord att 

vara helt anonym. Inga obehöriga kommer att få tillgång till materialet. Då uppsatsen är 

godkänd kommer Stockholms universitet att spara ett exemplar samtidigt som ljudfiler och 

anteckningar från intervjuerna förstörs. 

 Intervjuerna kommer enbart att användas till uppsatsen.  

 Du måste ge ditt muntliga och skriftliga samtycke innan du deltar i intervjun. Om du är under 

15 år behövs även dina föräldrars eller vårdnadshavares skriftliga samtycke. 

 

Jag samtycker till att delta i ovannämnda intervju och studie. 

 

………………………………………………………………………………………………...................

Elevs underskrift    Ort och datum 

 

Ansvariga för projektet 

Student: Alexandra Mehtomaa  Handledare: Camilla Rindstedt 

Alme1505@student.su.se   Camilla.Rindstedt@buv.su.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Vänligen svara på följande frågor genom att markera något av alternativen. 

 

Jag är: 

Tjej Kille 

  

 

Vilken årskurs går du i? 

Första året på gymnasiet Andra året på gymnasiet Tredje året på gymnasiet 

   

 

Finns det en tradition av eftergymnasial utbildning i din familj? 

Ja Nej 

  

 

Hur lång tid tar det för dig att åka till skolan? 

Mindre än 30 minuter Mellan 30 och 60 minuter Mer än 60 minuter 

   

 

Ungefär hur många timmar per vecka studerar du utanför schemalagd tid i skolan? 

Mindre än en timme Mellan en och fem timmar Mer än fem timmar 

   

 

Arbetar du vid sidan av dina studier? 

Nej Ja, ett par gånger per år Ja, varje vecka 

   

 

Ägnar du dig åt någon organiserad fritidsaktivitet? 

Nej Ja, sport och eller träning Ja, jag … (skriv aktivitet) 

   

 

I vilken grad upplever du studierelaterad stress? 

Inte alls  I låg grad I lagom grad I hög grad I mycket hög 

grad 
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Gymnasieelevers upplevelse av studierelaterad stress: 

 

 Hur skulle du beskriva studierelaterad stress? 

 

 Hur har du kommit i kontakt med studierelaterad stress? 

 

 Vilka stressfaktorer upplever du att det finns i skolan? 

 

 Varför upplever du att dessa faktorer framkallar stress? 

 

 Upplever du att du kan påverka studierelaterad stress?  

 

 Om så är fallet – på vilket sätt kan du påverka studierelaterad stress? 

Gymnasieelevers påverkan av studierelaterad stress: 

 

 Hur påverkas du av studierelaterad stress? 

 

 Hur påverkas din studiesituation av studierelaterad stress? 

 

 Hur påverkas ditt välmående av studierelaterad stress? 

Gymnasieelevers hantering av studierelaterad stress: 

 

 Hur hanterar du studierelaterad stress? 

 

 Hur önskar du att du skulle hantera studierelaterad stress? 

 

 Hur önskar du att skolan skulle hantera studierelaterad stress? 
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