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Sammanfattning 

Stressproblematiken bland elever i den svenska skolan är idag ett aktuellt problem. Forskning 

visar på att en stor del av de svenska eleverna mår dåligt på grund av att de är stressade, och 

att denna problematik ökat avsevärt de senaste årtiondena.  

Studiens syfte var att undersöka elevers stressproblematik ur ett elevhälsoperspektiv. Genom 

att intervjua utvalda aktörer ur elevhälsan på en högstadieskola samt en gymnasieskola ville vi 

undersöka vilka huvudsakliga faktorer de ansåg bidra till elevers stress. Vi ville även 

undersöka hur elevhälsan arbetar för att skapa ett stressfriare klimat på skolan, samt hur de 

hjälper elever som drabbats av stress.  

På den utvalda gymnasieskolan intervjuades en skolsköterska och en kurator och på 

högstadieskolan en sjuksköterska och en elevhälsosamordnare. Intervjuerna gjordes enskilt 

med de respektive deltagarna. Kvalitativa intervjuer användes för att samla in data från 

informanterna. Materialet transkriberades, analyserades och kategoriserades sedan. 

Resultatet visar att stress kan utlösas av många faktorer, och kan även drabba olika individer 

på olika sätt.  De intervjuade aktörerna ur elevhälsan menade att samhället, olika former av 

prestationskrav och brist på strategier för att hantera dem, samt brist på grundläggande fysiska 

behov var de mest bidragande orsakerna till att elever var stressade. Deras förebyggande 

arbete bestod till stor del av att kartlägga elevers hälsa, skapa ett trivsamt klimat på skolan, 

och de såg även att lärare har en stor del i det förebyggande arbetet. De strategier som 

användes för att hjälpa elever som drabbats av stress bestod till stor del genom att först sätta 

sig in i elevers problematik. Att hjälpa elever att skapa struktur i olika delar av deras liv 

utgjorde en stor del i arbetet. Även strategier för att vända negativa tankar till positiva, samt 

skapa nya tankemässiga och situationsbaserade erfarenheter hos elever, framstod som en 

väsentlig aspekt. Även specifika stressreducerande övningar användes. 
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Inledning 

Rapporterna ökar kring barn och ungas psykiska ohälsa i Sverige. I en rapport från 2012 gjord 

av Statistiska centralbyrån visar resultaten att sex av tio pojkar och sju av tio flickor ofta 

känner sig stressade. 

Författarna Frank Lindblad & Carl Lindgren (2009) konstaterar utifrån ett flertal 

undersökningar som gjorts kring barn och unga i Sverige att svenska elever mår påtagligt 

sämre än andra västerländska barn. De hänvisar bl.a. till en undersökning från 2006 gjord av 

SOU som visar att stressrelaterade symptom ökat avsevärt de senaste årtionden. Under en 

tjugoårsperiod mellan åren 1985/86 och 2005/06 hade antal elever i årskurs nio som plågas av 

huvudvärk minst en gång i veckan ökat från 24% till 42%. Elever som led av magont minst en 

gång i veckan hade ökat från 14% till 28%. Elever i undersökningen fick även frågan om de 

känt sig nere. Även här hade en dramatisk ökning skett från 25% till 43% bland 

niondeklassarna. På frågor gällande problem med sömnen hade en ökning skett från 30% till 

44%. Författaren till undersökningen gjorde även en illustrativ sammanställande kring barns 

självupplevda hälsa i andra länder i väst, sammanlagt 11 stycken (som alla angett att de känt 

dessa symptom mer än en gång i veckan). Här jämfördes tre av dessa frågor, om de känner sig 

nere, har svårt att somna, och om de lider av huvudvärk. Sverige hade den största ökningen av 

dessa länder på samtliga frågor. De svenska niorna ligger sämst till för dessa symptomgrupper 

(Lindblad & Lindgren 2009). 

Lindblad & Lindgren (2009) skriver även om en undersökning som gjorts av UNICEF som 

undersöker barn hälsa inom 21 OECD-länder i åldersgrupperna 11, 13 och 15.  I denna studie 

belyses olika ickemedicinska dimensioner av hälsa såsom socioekonomisk situation, 

möjlighet till utbildning, relationer till föräldrar och vänner, hälsodimensioner och prevention, 

hälsofarlig livsstil och självupplevd hälsa. Barn i Sverige har det bästa värdet på tre utav dessa 

sex dimensioner bland de 21 länderna. De svenska barnen har tillgång till en bra 

hälsovård/prevention, de har socioekonomiska förutsättningar och bra åtgärder mot 

hälsofarlig livsstil. De hamnade långt ner på listan, plats 15 av 21, gällande relationen med 

familjen, föräldrar och vänner. 
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De svenska barnen ligger på plats 7 av 21 på frågan om självupplevd hälsa. Författarna vill 

med denna undersökning visa att bra grunder som god sjukvård, socioekonomiska 

förhållanden och olika förebyggande hälsoåtgärder inte är någon garanti på en god upplevelse 

av hälsa (Lindblad & Lindgren 2009). 

Peter Währborg (2009) beskriver hur de svenska elevers hälsa förbättrats under senare år i 

vissa avseenden. Han konstaterar dock att den psykiska hälsan inte går åt samma håll. Han 

belyser en stor pilotstudie gjord av Socialstyrelsen (2005-107-1) Mätning av barns och 

ungdomars psykiska hälsa som kom fram till att 25% av flickorna i årskurs 6-9 hade 

regelbundna och allvarliga psykosomatiska besvär, och pojkarna hade i dubbel utsträckning 

liknande problem jämfört med tjugo år tidigare, (Währborg, 2009). 

Stressproblematiken kan även avläsas i en avhandling skriven av Karin Schramls (2013). I 

avhandlingen framkommer det att var tredje 16 åring är allvarligt stressad. Schraml har gjort 

undersökningen bland trehundra 16 åringar som går första året på gymnasiet i Stockholm. Hos 

8 % av dessa ungdomar har det gått så långt att de kan klassas som utbrändhet och 15 % av 

dessa ungdomar är kronisk stressade. 

Vi är två lärarstuderande på Örebro Universitet. Stress bland ungdomar är idag ett aktuellt 

samtalsämne som diskuteras flitigt i media och andra forum. Vi ser en stor relevans i att all 

personal som är verksamma inom skolan får en ökad förståelse för elevers stressproblematik, 

för att kunna motverka denna. Fokus i denna uppsats ligger på att undersöka elevhälsan på två 

skolor och deras syn på, och hur de arbetar med elevers stressproblematik på de aktuella 

skolorna. Nedan följer en förklaring på vad elevhälsan innebär: 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (skollagen 

2010:800, 25 §). 
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Disposition 

I första delen av uppsatsen beskrivs syftet med studien och vilka frågeställningar som valts ut. 

Därefter kommer den tidigare forskningsdelen där vi först beskriver hur den litteratur som 

finns representerad söktes. Den tidigare forskningsdelen är uppdelad i tre huvudteman. 

Inledningsvis ges läsaren en allmän förståelse för vad stress är. Ett historiskt perspektiv på 

stress tas upp och jämförs med dagens samhälle. En övergripande bild av kroppens 

fysiologiska reaktioner presenteras och även symtom för stress.  

I nästa del av den tidigare forskningen lyfts orsaker till stress, först utifrån ett allmänt 

perspektiv och därefter utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Tredje delen handlar om hur 

stress kan hanteras och motverkas. Även denna del inleds med ett allmänt perspektiv som 

sedan smalnar av i ett skolperspektiv. Slutligen kommer en kort sammanfattning av den 

tidigare forskningsdelen. 

Vidare beskrivs val av metod, samt hur vi gått till väga kring intervju och analys. Därefter 

beskrivs vilka etiska principer som följts, och sedan kommer en urvalsdel där vi närmare 

specificerar olika val som tagits. Detta följs av en teoridel, där vi beskriver vårt 

förhållningssätt till stress. 

Sedan följer resultatdelen som även den, liksom den tidigare forskningsdelen, presenteras i tre 

huvudteman för att på ett tydligt sätt besvara våra frågeställningar. Under varje huvudtema 

följer underkategorier till dessa. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av resultatet. 

Slutligen kommer en diskussionsdel där metodval och huvudsakliga resultat diskuteras, där vi 

utifrån detta även drar egna slutsatser. Delen avslutas med en kort reflektion över resultatets 

generaliserbarhet samt studiens värde för personal verksamma inom skolan. 
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Syfte 

Vi vill undersöka elevers stress i skolan ur ett elevhälsoperspektiv på en högstadieskola och 

en gymnasieskola. Undersökningen syftar till att ta reda på vad elevhälsan på de respektive 

skolorna anser vara de vanligaste orsakerna till stress i skolan hos elever. Vi vill även ta reda 

på hur elevhälsan arbetar för att skapa ett stressfriare klimat i skolan, samt hur de arbetar för 

att hjälpa elever som känner sig stressade i sin skolvardag. Syftet med undersökningen är inte 

att göra en jämförelse mellan de två stadierna utan att beskriva elevhälsans på båda skolornas 

syn på elevers stressproblematik och hur de arbetar mot denna.  

 

Frågeställningar 

 

 Vad orsakar stress hos elever? 

 Hur arbetar elevhälsan för att förebygga stress? 

 På vilket sätt hjälper elevhälsan elever som drabbats av stress? 
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Tidigare forskning 

Litteraturen inför vår tidigare forskning har till största del sökts via databaser. De databaser vi 

använt oss av är Libris, SwePub, Eric, DIVA. I databaserna användes sökord som stress, 

stress i skolan, elevhälsan, och även andra sökord som vi ansåg kunde relatera till vårt 

område. Vi sökte till en början endast efter texter inom området som databaserna delat in i 

kategorin peer reviewed, och avhandlingar. Då sökresultaten var bristfälliga fick vi utöka 

sökningen till all litteratur som fanns inom området. Därefter valdes relevanta texter ut utifrån 

titel, texternas sammanfattning och även efter när texterna publicerats. Vi granskade texternas 

referenser, och författarnas yrkestitlar. Många av författarna visade sig vara forskare inom 

ämnet, eller ha annan betydande erfarenhet. I samråd med handledare fastställdes litteratur. 

 

Vad är stress? 

Begreppet stress definieras på olika sätt och det finns egentligen ingen vedertagen objektiv 

beskrivning för vad som menas med stress (Währborg, 2009). Barn definierar det ofta som 

brist på tid och vuxna har ofta mer varierande svar. Inom medicin talas ofta om stress som en 

slags diagnos trots att begreppet inte har någon tydlig plats i diagnostiska manualer eller 

klassifikationer. Ofta läggs andra begrepp till, såsom utbrändhet, depression etc. för att 

förtydliga vad som menas. Svårigheten med att förstå fenomenet utgörs ytterligare av att 

stressreaktioner som uppträder kan ha väldigt olika konsekvenser. Währborg (2009) skriver 

att en reaktion kan vara en viktig anpassning på kort sikt, medan samma reaktion under en 

längre tid eller under högre intensitet kan leda till sjukdom och ohälsa. Även Hege R. Eriksen 

och Holger Ursin (2013) menar att stress kan ses som en utlösare till sjukdom, vilket i många 

fall stämmer. De beskriver samtidigt att det obehag som kan upplevas vid stress kan vara en 

förutsättning för att individen ska vidta nödvändiga åtgärder för att förändra sin livsstil och 

förbättra sin hälsa. Om en individ inte förmår att lösa sina problem kan emellertid negativa 

effekter på hälsa och välbefinnande uppstå.  

Den typ av stress som inte leder till sjukdom kan betecknas som funktionell stress, medan den 

som leder till sjukdom kan betecknas som dysfunktionell. Stress är således en konsekvens av 

skilda förhållanden som vi reagerar olika på (Währborg, 2009). Hur reaktionen på en 

påfrestning blir, beror enligt Ingibjörg H. Jonsdottir och Björn Folkow (2013) till stor del på 
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hur individen upplever och hanterar påfrestningen. Hur den upplevs och hanteras beror i sin 

tur på individens genetik, tidigare erfarenheter, uppfostran, hälsotillstånd etc. 

 

Uråldriga biologiska förutsättningar i det moderna samhället 

Under hela den tid biologiskt liv funnits och utvecklats har även störningar i utvecklingen 

förekommit med sjukdom och ohälsa som följd. Olika sjukdomar har kommit att prägla olika 

tidsepoker och olika hälsorisker, och trots att vi lär oss allt mer om sjukdomar har vi aldrig 

lyckats eliminera att olika hot mot vår hälsa existerat. Våra människoliknande förfäder 

beräknas ha befolkat jorden för redan 2 000 000 år sedan, och den moderna människan 

beräknas ha funnits i ca 200 000 år. Ur biologiskt synsätt är människan fortfarande fiskare, 

jägare och samlare, vilket innebär att vi även är biologiskt anpassade för påfrestningar som är 

kopplade till dessa aktiviteter (Währborg, 2009). 

Människans dilemma är enligt Währborg(2009) att den kulturella utvecklingen de senaste 

årtusenden skett i explosionsartad takt, medan de biologiska förutsättningarna fortfarande är 

desamma. Våra hjärnor är idag likadana som under stenåldern, samtidigt som en tonåring idag 

kan tillägna sig lika mycket information framför datorn under en dag, som för 

stenåldersmänniskan tog ett helt liv att erövra (Währborg 2009). Jonsdottir och Folkow (2013) 

skriver att vår hjärna dock har en så pass bra förmåga att filtrera att vi i regel inte påverkas 

negativt av denna enorma mängd information. De menar även att hjärnan till och med är 

beroende av en viss mängd stimuli för att fungera optimalt. Då våra fysiologiska reaktioner 

blev skapade för det urgamla primitiva livets fysiska hot kan emellertid det moderna 

samhällets ström av psykosociala påfrestningar lätt leda till oro och ängslan. 

Aleksander Perski (2012)beskriver hur mängden mottagen information liksom tidspressen har 

ökat under de senaste årtionden. Vi kan vara ständigt uppkopplade och vi har dagligen 

dessutom en enorm mängd av valmöjligheter. Währborg (2009) menar att det moderna 

informationssamhället dessutom ställer stora krav på individers tillgänglighet och flexibilitet, 

där tid ofta blir en bristvara och där fritid betraktas som slöseri. ”Det är i dessa sammanhang 

begrepp som stress och utbrändhet vuxit fram, ofta definierade som individens oförmåga att 

hantera det liv hon förväntas leva” (Währborg, 2009, s 28). 
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Reaktioner vid stress (Kamp och flyktreaktionen) 

Stressreaktionen består av en generell aktivering i hjärnan, som följs av fysiologiska och 

biokemiska förändringar i det centrala nervsystemet (Eriksen och Ursin, 2013). Människan 

reagerar på upplevda hot med att antingen skärpa uppmärksamheten för att kämpa, spela död 

eller fly (Jonsdottir och Folkow, 2013). Det vi uppfattar som hotfullt behöver dock inte vara 

ett reellt hot, utan samma reaktioner kan frambringas av såväl ett felmeddelande på datorn 

som att möta en björn i skogen (Währborg, 2009). 

Töres Theorell (2012) skriver att våra stressreaktioner är anpassade efter de hot som 

stenåldersmänniskan utsattes för, men mindre anpassade till nutidsmänniskan. En 

stressreaktion utlöses ofta för att klara en fysisk ansträngning. I dagens samhälle utlöses 

samma reaktion, men ofta utan att någon fysisk urladdning sker. Detta leder till att det uppstår 

en obalans mellan uppladdning och urladdning (Theorell, 2012). Perski (2012) beskriver 

samma fenomen och menar att vi klarar stora påfrestningar under den korta period vi samlar 

kraft för att hantera ett uppkommet problem eller hot. För stenåldersmänniskan avslutades 

förmodligen den fasen med att problemet antingen undanröjdes, eller med hennes död. I 

dagens samhälle blir vi ofta inte av med hoten eller påfrestningarna trots stor ansträngning, 

men vi har fortfarande livet i behåll. Detta leder efter ett tag till utmattning. Det första tecknet 

för denna fas är ständig trötthet, ett annat är sömnsvårigheter, eller ett tredje mycket allvarligt 

tecken är olust till att börja dagen, inför att gå till arbetet eller gentemot närstående. 

Utmattningen leder slutligen även till kroppsliga sjukdomar. 

 

Jämvikt och balans i kroppen 

Redan för 150 år sedan introducerade den franska fysiologen Claude Bernard begrepp och 

tankegångar som hade stort inflytande på den fortsatta kunskapsutvecklingen inom medicin 

(Währborg, 2009). Kroppsliga system fungerar med hjälp av en mängd olika kompensatoriska 

mekanismer för att upprätthålla ett slags tillstånd av jämvikt i kroppen. Påverkan från den 

yttre miljön påverkar den inre som resulterar i kroppsliga och psykiska processer för att 

återställa den ursprungliga jämvikten. Under slutet av 1900-talet har förståelsen av kroppens 

funktioner förändrats på flera punkter. Nu vet man att den optimala fysiologiska reaktionen 

förändras i relation till påfrestning och därmed inte endast befinner sig på en ständigt jämn 

nivå som tidigare antyds. Denna flexibla anpassning betecknas som allostas, och tack vare 

denna förståelse kan stress förstås på ett mer konstruktivt och meningsfullt sätt. Stress kan 
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uppfattas som påfrestningar i den fysiska eller sociala miljön som utlöser kompensatoriska 

fysiologiska reaktioner. Sjukdom uppstår när det annars stabilt, men allostatiskt system 

förlorar sin normala funktion. Stress orsakas inte av en specifik faktor, utan beror istället på 

hur en individ reagerar på yttre eller inre påfrestningar (Währborg, 2009). 

 

Symptom för stress 

Stress påverkar tydligt människans beteende men i olika grad och på olika sätt. Ibland 

frambringar stress reaktioner och beteenden som irritation och fientlighet, den vanligaste 

psykologiska stressreaktionen, medan det i andra fall avspeglas i känslor som uppgivenhet. 

Dessa båda grundkänslor kan i sin tur även komma till uttryck på andra sätt såsom 

aggressivitet, trötthet, nedstämdhet, förändringar i sömn-, mat- och sexvanor etc. och även 

uppträda i olika grad av intensitet. Uppgivenhetsreaktionen är utmärkande för långvariga och 

allvarliga stresstillstånd och kan även ofta vara en kombination av båda dessa grundkänslor 

tillsammans. Det är heller inte ovanligt att människor med långvarig stress blir förargade på 

sig själva för att de känner att de inte orkar någonting (Währborg, 2009) 

Annika Strandell (2005) menar att stress hos elever kanta sig utryck på liknande sätt. De kan 

exempelvis bli inåtvända eller så kan de bli mer utåtagerande. Huvudvärk, sömnsvårigheter 

och nedstämdhet är vanliga symptom på stress som elever uppvisar. För att dämpa ångest kan 

elever börja använda alkohol, droger eller att skära sig. Evalotte Mörelius (2014) menar att 

elever ofta kan beskriva vad ordet stress innebär, men en elev som exempelvis får problem 

med magvärk eller andra symptom kanske inte alltid ser kopplingen till stress i detta 

(Mörelius, 2014). 

Ungdomar som beskriver sin psykiska ohälsa beskriver enligt Danuta Wasserman och Louise 

Nilunger-Mannheimer (2012) ofta sig själva som ångestfyllda, ledsna, att de har en negativ 

syn på sin kropp och pessimistisk inställning inför framtiden. Det är av stor vikt att 

uppmärksamma barn och ungdomars symptom på stress och psykisk ohälsa. Wasserman och 

Nilunger-Mannheimer (2012) menar att vuxna förbiser ungefär hälften av alla 

barndepressioner och beskriver dem istället som olydiga, bråkiga eller rastlösa. 
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Vad orsakar stress? 

Stressorer 

Det förekommer både stimuli som ger upphov till stress hos alla (fylogenetiska stressorer) och 

stimuli som ibland kan leda till stressreaktioner hos enskilda människor (ontogenetiska 

stressorer). Det finns förstås undantag och vissa människor visar i vissa sammanhang inte upp 

tecken på stress även om de ”borde” göra det (Währborg, 2009). Gemensamt för stressorer är 

enligt Eriksen och Ursin (2013) att de på ett eller annat sätt signalerar osäkerhet eller någon 

form av brist. Vi reagerar alltid på det osäkra och främmande. Den enskilde individen avgör 

utifrån sina tidigare erfarenheter om situationen är farlig, hotfull, lockande eller krävande. 

 

Fysikaliska stressorer 

Det finns olika typer av stressorer och med fysikaliska stressorer avses de som kan mätas 

objektivt (kvantifieras). Med dessa menas förhållanden i omgivningen som t.ex. ljud, ljus, 

temperatur etc. En vanlig fysikalisk stressor som delvis studerats är buller (eller oönskade 

ljud), som visat sig ge effekter som bl.a. sammandragning av blodkärl och förhöjt blodtryck, 

men även mentala påverkningar på problemlösningsförmåga och minne. Stressreaktionen 

p.g.a. buller har även visat sig ha indirekta effekter på funktioner som sömn, återhämtning, 

koncentration osv. I dagens samhälle utsätts vi för många oönskade ljud, och i synnerhet ljud 

med låg hörbarhet, som exempelvis en fläkt. I miljöer där sådana ljud förekommer upplever 

människor ofta ljudtrötthet och vi reagerar ofta med tillfällig lättnad och ökat välbefinnande 

när ljuden upphör (Währborg, 2009). 

Det är svårt att på ett vetenskapligt sätt mäta den externa miljöns stimuli, även om det går att 

identifiera enskilda stressorer som tycks påverka många människor. Det talas ofta om den 

totala stressbördan där alla förhållanden i den externa miljön tillsammans resulterar i 

dysfunktionell stress. Dessa är svåra att mäta vid ett specifikt tillfälle utan är snarare något 

som påverkar under en längre tid. Detta kan exempelvis vara mobiltelefoner, TV, internet etc. 

som gör att tillfällen till mental vila alltmer sällsynt (Währborg, 2009). 
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Psykologiska stressorer 

Det finns två huvudsakliga orsaker till psykisk stress. Den ena är de primära känslomässiga 

reaktionerna som Währborg (2009) kallar emotionella stressorer, och den andra är de 

reaktioner som framför allt beror på vår föreställningsvärld, som han kallar kognitiva 

stressorer. Emotionella stressorer kan exempelvis handla om på något sätt bli avskärmad från 

eller förlora förmågan att relatera till sin omvärld. Icke-etiska tidigare studier av visat att 

vikten av att kunna relatera till och integrera med sin omvärld och andra människor är av 

ytterst stor vikt för människans välbefinnande. Det kan även handla om störningar i relationer, 

då relationer ligger till grund för hela vår personlighetsutveckling. De kognitiva stressorerna 

har till stor del med att göra hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi förhåller oss till detta. 

Vi reagerar med stress om vi t.ex. uppfattar att många aspekter i vår omgivning står i motsatts 

till varandra, och vi inte finner en lösning på detta (Währborg, 2009). 

 

Sociala stressorer 

Det finns många olika faktorer i vår sociala miljö som kan leda till stress och stressrelaterade 

sjukdomar. Gemensamt bland författarna i den litteraturgenomgång vi gjort är att de 

framhåller höga krav, brist på inflytande och belöning, förändringar i den sociala miljön, och 

känsla av att inte ha kontroll som viktiga faktorer. 

Både Währborg (2009) och Perski (2012) skriver att höga arbetskrav är en stor bidragande 

orsak till stress och att detta ofta kombineras med att individen upplever att hon har lågt 

inflytande och liten möjlighet att påverka arbetets utformning. De båda författarna menar 

också att risken för att drabbas av stress och stressrelaterade sjukdomar ökar ytterligare om 

individen känner att hon dessutom får låg belöning och erkännande för det utförda arbetet. 

Theorell (2012) menar att vår biologi och vårt beteende till stor del styrs av att vi vill ha 

belöningar, precis som djur kan göra olika konster om de får belöning för det. Han menar 

därför att det måste finnas en balans mellan ansträngning och belöning. Ju större ansträngning 

desto mer belöning krävs. Om människor drivs till att anstränga sig till sitt yttersta utan att få 

belöning för det kan hälsoproblem uppstå. 

Förändringar i den sociala situationen och miljön förefaller också vara en stor risk för 

utveckling av stress, även om förändringen på sikt kan gagna en individ (Währborg, 2009). I 

vårt moderna samhälle förändras vår sociala situation och miljö ofta. Till skillnad från förr 
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spelar inte familjen eller byn samma roll. Vi flyttar oftare och barn förflyttas mellan olika 

omsorgsverksamheter. I skolan byter man grupper, klasser, lärare och till och med skolsystem 

förändras med jämna mellanrum. Vårt behov av socialt stöd är dock lika stort, eller pga. all 

förändring kanske ännu större för individen nu som förr, och socialt stöd vet vi är avgörande 

för vår hälsa (Währborg, 2009). 

Även när vi är på väg att förlora kontrollen över en situation uppkommer ofta stress, och 

förändringar av kontrollmöjligheter är ofta kopplat till stressrelaterade sjukdomar (Jonsdottir 

och Folkow, 2013). Det finns många situationer där vi reagerar med fysiologisk stress, t.ex. 

när vi riskerar att bli arbetslösa.  Stressen upprätthålls så länge vi kämpar för att behålla 

kontrollen. Om kontrollen förloras kan kroppen istället ställa in sig på att spara energi, vilket 

leder till passivitet. 

 

Stressorer hos barn, ungdomar och elever 

I huvudsak är det samma förhållanden som stressar barn och vuxna (Währborg 2009). Barn 

har dock ofta större fantasi och skiljer inte lika tydligt på fantasi och verklighet och far i regel 

mer illa av brister i trygghet och social stabilitet. Enligt Währborg (2009)  är känslomässiga 

betydelsefulla separationer som t.ex. föräldrars skilsmässa eller byte av lärare eller 

klasskamrater, de största stressorerna för barn. Även krånglande relationer som i 

skolsammanhang kan utgöras av ett tvivel på att läraren tycker om en kan utlösa 

stressreaktioner. Andra vanliga stressorer i skolan är vantrivsel pga. trakasserier, och speciellt 

kraftfulla stressreaktioner visar de barn som utsätts för mobbing. Även barn som upplevt 

misshandel, övergrepp, olyckor eller andra svåra trauman visar ofta tecken på stress 

(Währborg, 2009). 

Mörelius (2014) beskriver utifrån rapporter som gjorts om barn och stress i skolan att de 

största stressorerna för elever är betyg, problem i hemmet, att inte passa in, utseende, 

övervikt, framtiden, kamratrelationer och rädslan att vara en besvikelse för sin familj. Ju 

högre upp i skolåldern eleven kommer desto mer känner denne att kraven ökar i att behöva 

prestera väl på de krav som från såväl skola som hemmet. Även Währborg (2009)  tar upp att 

elever ofta är stressade över att de inte uppfyller de krav som ställs inför prov, från lärare eller 

föräldrar. Enligt Strandell (2005) kan elever känna en obalans mellan krav utifrån och deras 

egen förmåga, då föräldrar kan överskatta sitt barns förmåga och därmed ställa orimligt höga 

krav. Det kan också handla om att föräldrarna vill uppnå sina egna drömmar genom barnen. 
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Strandell (2005) tar upp att även elevers krav på sig själva kan skapa en stressfaktor och att 

vissa elever gör allt för att toppa sina betyg. Samtidigt menar hon att skolans ramar skapar en 

ständig press på eleverna då betyg från högstadiet kan avgöra framtida gymnasieprogram och 

betygen i gymnasiet i sin tur kan avgöra framtida yrkesval. 

Lindblad & Lindgren (2009) ser inte skolans krav i sig som ett problem och menar dessutom 

att det är barns och ungas rätt att få utmanas, möta krav och handskas med dem för att klara 

av dem. De menar snarare att stress uppstår hos elever pga. att kraven och målen i dagens 

skola är diffusa och därmed svåra att förstå. Förr var skolan tydligare och därmed också friare 

från stress. Dagens skola fokuserar på ett livslångt lärande, vilket för visso kan vara väldigt 

positivt för många elever. Samtidigt kan det för andra vara svårare att greppa och därmed 

skapa en känsla av maktlöshet när de inte förstår vad som förväntas av dem. Strandell 

(2005)menar att undervisningen i skolan måste individanpassas då kraven kan vara för höga 

och kännas övermäktiga för vissa, samtidigt som de kan vara för lätta för andra. Hon menar 

därför att elever bör ha större inflytande i sin undervisning.  

Ingrid Westlund (2001) beskriver att tidsbrist och upplevelsen av att inte hinna med som en 

stor stressfaktor hos elever. Hon tar upp kriterier elever har rätt till i och med att de går i 

skolan. Dessa är rätten att få lära sig läsa, skriva och räkna. Westlund vill lägga till ytterligare 

en rättighet för elever, att få lära sig att tänka. Elever stressas av att det kommer så mycket 

nytt in i skolan och att de sällan inte hinner förstå eller ta till sig den nya informationen förens 

den är bortbytt mot något bättre. Då en skoldag kan bestå av så mycket som åtta pass på en 

dag menar hon korta lektioner kan vara en bidragande orsak till denna stress. Många elever 

hinner inte sätta sig in i lektionen förens den är avslutat. Elever måste få tid att landa, tänka, 

reflektera och agera under varje lektion för att innehållet ska kunna omvandlas till egen 

kunskap. Lotta Woxberg (2005) menar även att pauser mellan lektioner är viktiga, då elever 

måste få chans att ladda om känslomässigt inför lektionerna och även få möjlighet att gå ut 

och hämta frisk luft.  

Mörelius (2014) tar upp att elever har ett oerhört behov av att vara tillgängliga och att internet 

är en stor del av elevers vardag. Detta menar Mörelius kan skapa stress hos elever då att de 

inte hinner eller får ro till läxläsning då de ständigt måste hänga med i vad som sker runt 

omkring. 

Lindblad & Lindgren (2009) försöker även förklara den ökade stressen bland svenska 

skolelever med att vuxna är så upptagna med den egna stressen att de inte är medvetna om att 
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detta även påverkar barnen. Det tar även upp begreppet ”välfärdsapati” vilket innebär att 

vuxna passivt förväntar sig att samhället ska ta hand om deras barn, och därmed själva tar ett 

mindre ansvar. Även Mörelius (2014) tar upp vuxnas brist på tid att ta hand om sina barn, och 

beskriver att barn ofta jäktas mellan olika aktivitet. Olika familjesituationer påverkar barn på 

olika sätt och barn som växer upp i familjer där det finns en hög psykosocial stress har lättare 

att drabbas av högre kortisolnivåer och även kognitiva problem. 

 

Motverka stress 

Kristina Glise och Gunnar Ahlborg Jr. (2013) menar att några viktiga faktorer för att 

motverka stress är kunskap om stress och stressrelaterade symptom, samt vad man själv kan 

göra för att undvika sådana problem. Vanliga reaktioner på stress, kroppskännedom och 

avslappningsträning är några exempel på detta som de tar upp. Även fysisk träning menar 

Glise och Ahlborg Jr. (2013) är en viktig del i rehabiliteringen, men måste förstås läggas på 

en passande nivå. Samtalsterapi är också en vanlig metod som visat sig vara effektiv. Till en 

början är patienter ofta utmattade och har svårt att bearbeta information. Det första steget är 

att acceptera att så är fallet och anpassa sig därefter. Först efter att patienten kommer igenom 

det första steget går det att gå vidare för att se över stressorer och rikta in arbetet på 

livsförändring, problemlösning och hanteringsstrategier (Glise och Ahlborg Jr., 2013).  

 

Coping 

När vi hanterar potentiella hot mot vårt välbefinnande eller existens kommer hela vår hjärna 

till användning, och inom psykologin har intresset för hur detta går till funnits sedan länge 

(Währborg, 2009). Ett känt begrepp inom stressforskningens område är coping. Währborg 

hänvisar till Richard Lazarus och Susan Folkman som beskriver coping som ”ständigt 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar för att klara specifika yttre och 

inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser” (Währborg, 2009, s88). 

Genom att utveckla goda copingstrategier kan stressreaktionen reduceras. Det finns i 

huvudsak två typer av coping, problemfokuserad och emotionell. Problemfokuserad coping 

innebär att individen mentalt försöker röja undan hotet genom att hitta nya lösningar på 

problemet, och emotionsfokuserad innebär att individen istället förändrar sitt förhållningssätt 

eller värdering av den hotfulla situationen (Währborg, 2009). 
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Eriksen och Ursin (2013)skriver att coping dels kan syfta till hur en person löser ett problem 

strategiskt, men även på personens tro på sin förmåga att hantera problemet. Stress uppstår 

ofta när det som sker inte motsvarar de förväntningar personen har på en situation. Det 

viktigaste i strategierna som används för att hantera ett problem är att personen tror på att de 

är effektiva. Om så även är fallet minskar även risken för ohälsa, då detta gör att de första 

stressreaktionerna minskar avsevärt. Både om man lyckas bemästra en situation eller inte 

kommer enligt Eriksen och Ursin (2013) de inlärda förväntningarna överföras till andra 

situationer via den så kallade generaliseringseffekten, vilken påverkar förväntningarna inför 

kommande situationer. Enligt Benkt B. Arnetz och Rolf Ekman (2013) kan exponering av 

hanterbara stressorer tidigt i livet hjälpa en person att bygga upp en känsla av att ha kontroll 

vilket underlättar förmågan att hantera stressorer som uppstår senare i livet. Det kan även 

hjälpa att förbereda sig mentalt inför möjliga framtida svårigheter. Åtgärder som exempelvis 

kognitiv terapi kan också vidtas för att personen ska utveckla en mer optimistisk syn på sin 

förmåga att hantera problem. Att betona meningsfullhet och bevara personens känsla av 

sammanhang och meningsfullhet i livet är också hjälpande för personen, Arnetz och Ekman 

(2013). 

 

Kroppens antistressystem och stressreducerande övningar 

Enligt Kerstin Uvnäs Moberg & Maria Petersson (2013) är stress för många ett välkänt 

begrepp och många känner även till den kamp- och flykt reaktion som uppstår vid olika typer 

av fara. Vi har emellertid också kraftiga antistressystem som både motverkar stress och även 

ökar vår tolerans för påfrestningar. När dessa aktiveras, aktiveras också anabola processer 

som näringsuppladdning, tillväxt och läkning och inte som vid stress, till förbränning och 

nedbrytning. Bl.a. friges ett ämne som kallas oxytocin som aktiverar ett mentalt lugn, 

kroppslig avslappning och stimulerar även ett positivt socialt beteende samt flera andra 

positiva aspekter. Antistressystemen aktiveras av olika typer av ofarlig och behaglig sensorisk 

stimulering som t.ex. beröring, värme och närhet och även av yttre faktorer som lugnande, 

värmande och stödjande natur. Även positiva minnen och föreställningar bidrar till en sådan 

stimulering (Uvnäs Moberg och Petersson, 2013). 
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Stress, sömn och återhämtning 

Vi har länge vetat att belastning kräver återhämtning. Återhämtning är en viktig del i 

kroppens svar på stress då vi enligt Torbjörn Åkerstedt (2012) genom återhämtning återställer 

basnivån i bl.a. syreförbrukning, hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens efter en 

belastning. Währborg (2009) skriver att sömn också har en stor inverkan på stress och 

stressrelaterade sjukdomar. Innan glödlampan uppfanns år 1880 sov vi i genomsnitt nio till tio 

timmar per dygn och år 1990 var denna siffra nere på sju timmar. Det är dock inte bara antalet 

timmar vi sover under natten som påverkar stress utan även sömnkvaliteten har betydelse. 

Personer som lider av stress har ofta svårigheter med att somna och vaknar ofta under natten. 

Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund (2013) skriver att grundproblemet för störd sömn är 

att inte kunna stänga av tankarna som utlöser stressen på kvällen. Dessa tankar utgör 

fysiologiska och psykologiska stressreaktioner i kroppen som är oförenliga med en god sömn. 

Studier har visat att människor som arbetar under stressande förhållanden under dagen, men 

lyckas stänga av tankarna på kvällen löper betydligt mindre risk att drabbas av 

utmattningssyndrom. Währborg (2009)skriver att för lite sömn och dålig sömnkvalitet ofta 

leder till en känsla av ständig trötthet under dagen, av att vara frusen, energibrist, 

humörsvängningar, ångest och koncentrationsproblem m.fl. Sömnen är den viktigaste 

aspekten av återhämtning och med bristande återhämtning kan även normal påfrestning vara 

tillräcklig för att stress och stressrelaterade sjukdomar ska utvecklas.  

Währborg (2009) beskriver några regler för att förbättra sin sömn.  Dessa är att skapa fasta 

tider för att gå och lägga sig och att gå upp. Det hjälper för att hålla en bestämd dygnsrytm. 

Sängen bör endast användas för sömn och sex, och inget annat, för att hjälpa kroppen att 

programmeras för sömn vid sänggående. Sängen bör göras till en ”frizon” från problem och 

arbete. Att varva ner innan sänggående, genom att till exempel läsa en bok eller på annat sätt 

skingra tankarna. En god sovmiljö kan uppfyllas genom att exempelvis välja temperatur, 

mörker, dofter, lakan etc. som känns behagliga. Det är viktigt att även under dagen skapa 

strategier och tid för återhämtning. Det kan handla om att ta en powernap, eller hitta 

aktiviteter som ger behagliga intryck och är avkopplande. Vid stressrelaterade tillstånd är det 

inte ovanligt att sådana aktiviteter väljs bort för att de känns onödiga eller att det inte finns tid 

för dem. Men om man inte avsätter tid för sådana aktiviteter ökar risken att ta skada av stress 

(Währborg, 2009). 
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Fysisk aktivitet 

Enligt Ingibjörg H. Jonsdottir & Mats Börjesson (2013) är människan är konstruerad för 

fysisk aktivitet och de menar att både hjärna, muskler och organ kräver att vi rör på oss för att 

fungera optimalt. De skriver att WHO räknar fysisk inaktivitet som den fjärde viktigaste 

riskfaktorn bakom kronisk sjukdom i världen. Vår stillasittande vardag i kombination med att 

den psykiska påfrestningen ökat har stor inverkan på dagens ohälsa. Genom regelbunden 

fysisk aktivitet påverkar vi hjärnans funktioner och vårt välbefinnande, bl.a. genom effekter 

på signalsubstanser i hjärnan. Studier har visat att fysisk aktivitet kan vara ett likvärdigt eller 

till och med bättre alternativ än medicinska läkemedel vid behandling av depressioner som 

inte är allt för allvarliga. Den fysiska aktiviteten påverkar en mäng olika funktioner i hjärnan 

och kroppen, både psykiska och fysiologiska, som i sin tur leder till ökat stresstålighet 

(Jonsdottir och Börjesson, 2013). Eftersom stress inte går att mäta med enkla medel blir det 

därför också svårt att fastställa vilken typ av träning som har bäst effekt (Währborg 2009). 

Det som hittills framkommit är dock att träningen bör vara regelbunden, och inte behöver vara 

av högre intensitet för att ge bra effekt. Währborg (2009) hänvisar till American College of 

Sports medicine som rekommenderar att vara fysisk aktiv fem gånger i veckan under 30-60 

minuter. 

Mörelius (2014) skriver om en finsk studie från 2013 som visar att barn som är mer fysisk 

aktiva har lägre kortisolpåslag när de är utsätts för stress än de barn som är fysiskt inaktiva. 

Mörelius menar också att fysiska aktiviteter inte behöver vara långvariga för att ge effekt. Att 

ge eleverna korta pauser mellan lektionerna när de exempelvis får hoppa och röra på sig ökar 

blodcirkulationen och hjälper dem sedan att orka koncentrera sig längre. 

 

Motverka stress i skolan 

Mörelius (2014) skriver att elever som är utsatta för stress på olika sätt kanske inte alltid söker 

hjälp för detta. Dels kan de ha svårt att förstå vad det är de egentligen känner, men det kan 

även bero på oron över att behöva avslöja något inför skolsköterskan. Enligt Mörelius är det 

vanligt att elever kommer till skolsköterskan för att be om hjälp angående lindriga problem 

exempelvis ett skrubbsår. Detta i hopp om att skolsköterskan skall se vad som verkligen pågår 

inom eleven och fråga hur denne mår. Strandell (2005) menar att det är av stor vikt att 

analysera elevens problem utifrån olika infallsvinklar och att detta är en förutsättning för att 

sätta in rätt åtgärder. Genom analys kan även eleven själv se sina problem uppifrån och 
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möjligtvis finna lösningar på problemet. Strandell menar att samtal med eleven är en bra 

metod för detta och beskriver hur samtalen kan börja med att lyfta fram elevens styrkor för att 

sedan vidare ta upp elevens svagheter. Det kan hjälpa eleven att få en ökad självkännedom, 

stärka elevens självkänsla och självförtroende, samt hjälpa eleven att bli medveten om hur 

denne kan förbättra sina förmågor att hantera stress på ett bättre sätt i olika situationer 

(Strandell 2005). Mörelius (2014) skriver dock att de metoder som vidtas för att behandla 

eller åtgärda ett stressrelaterat problem måste vara genomförbara och dessutom ha bevisad 

effekt. Hon tar även upp vikten av att hitta en metod eller lösning som passar den enskilde 

eleven. Därför bör målet vara att kunna erbjuda barn som utsätts för olika stressorer ett brett 

val av metoder som de kan välja bland för att dämpa uppkomsten av stress. 

Wasserman & Nilunger-Mannheimer (2012) skriver att ungdomar som mår dåligt ofta vänder 

sig till kamrater i första hand för hjälp, vilka enligt Wasserman & Nilunger-Mannheimer inte 

har tillräcklig kunskap om hur det går att hjälpa en vän som mår dåligt. Därför är det 

nödvändigt att informera ungdomar om detta, och även lärare behöver ta del av 

informationen. Det har utarbetats program av ”NASP” (Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention av psykisk hälsa) som vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet och 

även lärare och föräldrar görs medvetna om viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa. 

Att se signaler, söka hjälp i tid, och skapa bra relationer är några saker som tas upp i 

programmen (Wasserman och Louise Nilunger-Mannheimer, 2012). Mörelius (2014) belyser 

ytterligare vikten av att elever varje dag behöver bli sedda och bekräftade. Elever blir med 

åren mer och mer medvetna om sin omvärld och kan oroa sig för flera olika skeenden i livet. I 

tonåren sker många förändringar med kroppen och även andra skeenden i livet som kan vara 

viktiga att få tala med någon om. Det är viktigt att elever har stöttande människor runt 

omkring sig så att de inte lämnas ensamma med sina funderingar. Även Währborg (2009) tar 

upp vikten av socialt stöd i vardagen. Socialt stöd kan definieras som resurser som 

tillhandahålls av andra människor, och avser i första hand relationella aspekter. Vid problem 

och oro har man någon att vända sig till, dels för att få stöd och kanske också hjälp att hitta 

lösningar. Socialt stöd kan därför skydda mot olika stressorer, både emotionella och kognitiva 

och med socialt stöd blir stressreaktionerna inte lika kraftiga då man utsätts för stress. Även 

aktiviteten i kroppens stressfysiologiska system reduceras. 

Mats Gillberg, Arne Lowden & Helena Pernler (2005) skriver om struktur i elevers vardag 

som en viktig stresshanterare. Det bör finnas ett flertal tillfällen för återhämtning i vardagen. 

Att elever är trötta kan tyda på stress, och stress gör att de får svårt att varva ner på kvällen 
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och få en tillräckligt lång nattsömn. En ond cirkel skapas då trötthet i sin tur kan leda till att 

eleven blir mer stresskänslig så att det i framtiden blir svårare att hantera andra typer av 

prövningar. Det är även av stor betydelse att eleverna äter regelbundet och inte hoppar över 

måltider, då energitillskottet är viktigt i förebyggandet av stress (Gillberg, Lowden & Pernler, 

2005). Woxberg (2005) skriver även om vikten av en bra strukturell hjälp i planeringen av 

skolarbete. För att skapa en rimlig arbetsbelastning bör elever få god tid på sig att planera och 

se vilka prov och läxor som kommer de närmaste veckorna. Mörelius (2014) skriver att 

ungdomar som har kontroll över sitt skolarbete klarar av högre krav utan att de för den delen 

blir stressade. Ställs dock för höga krav på ungdomar som har en låg kontroll på sitt 

skolarbete kommer de sannolikt att bli stressade. Ett starkt socialt stöd kan kompensera den 

låga kontrollen, men alla elever har inte ett likvärdigt stöd hemma. Mörelius beskriver vikten 

av att identifiera de ungdomar som uppfattar skolans krav som för höga och de som även 

saknar stödet hemifrån. Mörelius (2014) skriver att dessa elever kan få stor hjälp av stöd i 

form av exempelvis läxhjälp. Även kognitiv beteendeterapi kan vara en bra lösning för dessa 

ungdomar, där de får hjälp att hantera olika situationer som kan kännas övermäktiga. 

Något som kan användas i skolsammanhang är enligt Woxberg (2005) olika former av 

avslappningsövningar. Genom att låta kroppen slappna av menar hon att koncentrationen och 

inlärningsförmågan ökar. Det hjälper även eleverna att återfå psykisk balans och känna sig 

piggare. Lugn klassisk musik kan vara till stor hjälp i dessa sammanhang. Woxberg skriver 

om en undersökning som gjorts på elever mellan 9-17 år. Dessa elever fick tillämpa 

avslappning tre gånger i veckan under sex veckor. Efter dessa veckor visade resultaten att 

eleverna orkade mer i skolan, sov bättre, lärde sig lättare, var mindre irriterade kände sig mer 

utvilade och pigga. Kompismassage är också en typ av avslappningsmetod som används i 

skolan. Genom massage så sänks blodtrycket och pulsen vilket sig kan minska tänkbar ångest, 

aggressivitet och oro. Beröring är något som är viktigt för oss människor och massage kan 

skapa en god kroppsuppfattning och självbild (Woxberg 2005). 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskning som vi presenterat har visat att stress är ett komplext fenomen. Det är 

svårt att definiera precis vad stress innebär eller vad som orsakar stress. Det finns heller inte 

ett självklart tillvägagångssätt för motverka stress.  
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Dagens moderna samhälle påverkar i stor grad vårt välbefinnande och vi utsätts idag för 

många påfrestningar som vi kanske inte är biologiskt anpassade för att möta. Kraven att 

handskas med stora mängder information samt att prestera mer under kortare tid har ökat 

avsevärt, vilket tar sig uttryck att många människor idag lider av stress och stressrelaterade 

sjukdomar. 

Stress tar sig i uttryck på många olika sätt och påverkar beteendet i stor grad. Människor som 

lider av stress visar ofta upp symptom som trötthet, nedstämdhet, aggressivitet, förändringar 

av vanor etc. Det finns en mängd olika faktorer som kan utlösa stress. Det kan exempelvis 

handla den yttre miljöns påverkan, faktorer i den sociala miljön, inre känslomässiga processer 

m.fl. Forskningen visar att stress i grunden påverkar vuxna, barn och ungdomar på likartat 

sätt, men självklart kan specifika faktorer skilja sig åt då deras vardag ter sig olika.  

Liksom stress kan orsakas av flera anledningar finns även många olika sätt för att motverka 

stress. Förmågan att förhålla sig positivt till och hantera sina problem är en viktig del i att 

motverka stress. Även att värna om kroppens primära behov som exempelvis sömn och fysisk 

aktivitet är ett grundläggande skydd mot stress. Det är även av stor vikt att hitta tillfällen för 

återhämtning i sin vardag. För att motverka stress i skolan krävs liknande förhållningssätt som 

ovan. Ytterligare betonas vikten av att vuxna i omgivningen ser elever som är i behov av hjälp 

och stöttar dem. Ett socialt stöd är av stor betydelse. 

I enlighet med Glise och Ahlborg Jr. (2013) menar vi att en viktig del i arbetet att kunna 

motverka stress är att få kunskap om vad stress innebär och hur det tar sig i uttryck, samt få 

kunskap om hur det går att motverka. Då stressproblematiken bland elever i dagens svenska 

skola är hög ser vi vår studie som värdefull för vår kommande yrkesroll som lärare och även 

för annan personal som arbetar i skolan. Vi vill med vår studie bidra med ytterligare kunskap 

om vad som kan orsaka stress hos elever, hur det förebyggande arbetet kan se ut på en skola 

samt hur det går att hjälpa elever som är stressade.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Begreppen sjukdom och hälsa kan enligt Währborg (2009) kan vara svåra att definiera. 

Traditionellt kan det ses från ett positivistiskt perspektiv, där sjukdom ska kunna mätas 

objektivt. En person kan emellertid känna sig sjuk utan mätbara tecken på sjukdom. Stress 
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och stressrelaterade tillstånd är exempel på detta. Vår syn på stress tar sin utgångspunkt i ett 

holistiskt synsätt. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning har en benägenhet att 

associeras med ett holistiskt perspektiv då den tenderar att betrakta saker i dess sammanhang.  

Susanna Ehdin och Martin Ehdin (2002) skriver att ordet holism kommer från grekiskans 

holos, som betyder att en verklighet inte kan begränsas till de mindre delarna som tillsammans 

bygger upp en helhet. Det holistiska synsättet utgår således från en helhetssyn där flera delar 

påverkar helheten och ser till människan som en helhet där kroppen, själen, tankar och känslor 

beaktas. Edhin och Edhin (2002) skriver också om stress ur ett holistiskt perspektiv. De menar 

att stress ofta betraktas utifrån yttre specifika orsaker som påverkar stress, men att även 

kroppens inre hälsostatus bör tas i beaktelse. Det holistiska synsättet ser, även enligt Lars-

Göran Rydqvist och Jan Winroth (2004), till människan som helhet och de skriver att det 

innefattar alla dimensioner som fysiska, psykiska, sociala aspekter. Utifrån detta synsätt 

belyser vi därför stressproblematiken ur ett helhetsperspektiv där flera infallsvinklar tillåts att 

beaktas.   

 

Metod  

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att på ett djupare plan undersöka elevhälsans arbete 

mot stress i skolan. Vi intervjuade aktörer ur elevhälsan på två skolor, en högstadieskola och 

en gymnasieskola. Sammanlagt gjordes fyra intervjuer. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och analyseras. 

 

Urval 

Urvalet till studien gjordes delvis utifrån något som Denscombe (2009) kallar subjektivt urval. 

Ett subjektivt urval görs med fördel då forskaren har en viss kännedom om de människor eller 

företeelser som ska undersökas. Urvalet görs eftersom det är troligt att de utvalda besitter 

värdefull och relevant information för studien. 

Undersökningen är avgränsad till högstadiet och gymnasiet. Vi var till en början osäkra på 

vilka åldrar vi ville fokusera på. Valet av högstadiet och gymnasiet gjordes då vi utifrån 

tidigare forskning kunde utläsa att elever i dessa åldersgrupper är drabbade av stress i högre 

grad än i lägre stadier. Vi valde att intervjua elevhälsan då vi ville få en bredare bild av hur 
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stress tar sig i utryck i skolan hos eleverna. Vi kontaktade skolsköterska och kurator på de 

utvalda skolorna då vi läst oss till att det var dessa aktörer som främst arbetade med elevers 

hälsa. De befinner sig även på skolan under daglig basis, vilket vi anser vara viktigt för att 

skapa sig en inblick i såväl elevers hälsa som i skolverksamheten. Aktörerna tillfrågades vilka 

inom elevhälsan som främst arbete med stressade elever. På gymnasiet bekräftades det att 

skolsköterskan och kuratorn var de som särskilt arbetade med stressrelaterade problem. På 

högstadiet var skolsköterskan en av dessa aktörer, medan kuratorn hänvisade oss till 

elevhälsosamordnaren, då kuratorn menade att denne hade större inblick i området. 

Skolorna för undersökningen valdes då de är två (av flera) skolor som har ett samarbete med 

Örebros universitet. Detta ansåg vi kunna bidra till gynnsamma förhållanden för att skapa en 

kontakt med de två skolorna. Vårt syfte med studien var inte att jämföra två olika skolor utan 

ge en samlad bild. Då vi ville undvika att kulturella och socioekonomiska aspekter skulle 

medföra stora skillnader i våra informanters svar valde vi två skolor som båda har elever från 

olika samhällsklasser och ursprung. Tack vare bekanta samt tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning på en av skolorna hade vi en ytlig kännedom om skolornas elevpopulation. Båda 

skolorna är också belägna i samma geografiska område. 

 

Intervju 

Studiens datainsamling skedde genom intervjuer. Martyn Denscombe (2009) beskriver att 

användandet av intervju som metod förespråkas när forskaren vill utforska mer komplexa 

fenomen och få insikt i människors erfarenheter, uppfattningar, åsikter etc. Vi använde oss av 

det Denscombe (2009) kallar för semistrukturerad intervjuteknik när vi intervjuade aktörerna 

ur elevhälsan. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren ett formulär med ämnen och 

frågor som ska behandlas. Forskaren är dock flexibel med frågornas och ämnenas 

ordningsföljd och det är av stor vikt att forskaren lämnar stort talutrymme till 

intervjupersonen. Tekniken tillåter intervjupersonen att tala öppet och utveckla sina idéer och 

resonemang utifrån de frågor som forskaren ställt (Denscombe, 2009). Att som forskare även 

ha förmågan att vara inlyssnande och vidare kunna ställa följdfrågor anser Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014) vara en viktig aspekt för en god intervju. Under våra intervjuer hade 

vi ett antal frågor, som förberetts innan, som vi ville få besvarade men gav samtidigt de 

intervjuade personerna stor möjlighet att tala fritt om varje fråga. Vi ställde även följdfrågor 

på nya infallsvinklar som framkom under intervjuns gång. 
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Kvale och Brinkmann (2014) skriver om vikten av att skaffa förkunskaper för ämnet som ska 

studeras för att kunna ställa relevanta frågor. Våra frågor grundade sig på studiens 

frågeställningar samt kunskap vi erhålligt från tidigare forskning. Intervjuerna gjordes enskilt 

med varje informant. Denscombe (2009) ser flera fördelar med att intervjua personer enskilt. 

Han menar bl.a. att det är fördelaktigt då det blir underlättar för forskaren att koppla idéer till 

rätt person, samt att det underlättar analysen då forskaren lättare kan fastställa vem som sagt 

vad. 

För att registrera intervjun spelades den in med hjälp av en Mp3 spelare. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att det finns många olika sätt att registrera en intervju på. Fördelen 

med att göra en ljudupptagning är att forskaren i efterhand kan lyssna på materialet flera 

gånger, samt att denne under intervjuns gång kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken. 

Varje intervju tog mellan en och två timmar. Under intervjuerna var vi båda deltagande. 

Ansvaret för att ställa frågor fördelades så att en av oss höll i intervjun, medan den andra höll 

sig mer i bakgrunden. Den som inte höll i intervjun deltog dock i att ställa följdfrågor och såg 

samtidigt till att de frågor vi var ute efter blev besvarade. Under intervjuns gång såg vi även 

till att ställa kontrollfrågor för att försäkra oss om att vi uppfattat det som sagt på rätt sätt. Att 

ställa kontrollfrågor menar Kvale och Brinkmann (2014) underlättar möjligheten att göra en 

välgrundad analys samt ökar validiteten i tolkningarna av det som uttryckts. 

 

Analys 

För analysprocessen har vi hämtat inspiration utifrån boken Handbok i Kvalitativ analys 

(2009) av Andreas Frejes och Robert Thornberg. De skriver om att ett förhållningssätt vid 

analys av kvalitativ data, är att försöka analysera data öppet och fördomsfritt. Fokus kan då 

ligga på att utveckla teman, begrepp, kategorier eller resonemang som bygger på de data som 

samlats i. Det handlar om att systematiskt undersöka och arrangera sitt material för att komma 

fram till ett resultat, skapa mening ur en massiv mängd data och ta fram det betydelsefulla. 

För detta arbetar forskaren med att organisera sina data, bryta ner dem till hanterbara enheter, 

koda dem, forma dem till sammanhängande helheter och söka efter mönster (Frejes och 

Thorberg 2009). 

Den transkriberade texten från våra intervjuer analyserades genom noggrann genomläsning ett 

flertal gånger, för att sedan kategorisera och slutligen tolka resultatet. 
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För att analysera det insamlade materialet lästes det först igenom ett flertal gånger. För att 

underlätta den fortsatta analysen raderades därefter delar i de transkriberade intervjuerna som 

inte relaterade till vår studie. Den största delen av materialet återstod dock. Nästa steg i 

analysen gjordes genom att fördjupa sig ytterligare i materialets innehåll och sortera 

materialet efter gemensamma teman utifrån våra frågeställningar. Därefter skrevs materialet 

ut och genom att analysera varje tema för sig och jämföra dessa bildades underkategorier. 

Underkategorierna analyserades fram genom att ta ut meningsfulla passager ur texten genom 

att klippa ut dem. Dessa lästes ytterligare igenom och genom att jämföra och tolka dessa 

delades samhörande passager in i kategorier. En vidare analys gjordes av dessa för att få ut 

kärnfulla aspekter och dela in dem i slutgiltiga underkategorier till de övergripande teman. 

Dessa namngavs utefter det mest essentiella i varje kategori. 

 

Etiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi gått efter de forskningsetiska principer som finns 

beskrivna i Vetenskapsrådets från (2007). Dessa principer är till för att medvetandegöra de 

normer som bör finnas mellan forskaren och informanten. Informanten har liksom alla 

samhällsmedlemmar rätt till individskyddskravet som innefattar exempelvis skydd mot 

kränkningar, skydd mot fysisk och psykisk skada etc. Utifrån individskyddskravet har 

forskare fyra principer att efterfölja: individskyddsinformationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att informanten skall bli informerad om forskningen, dess syfte 

och tillvägagångssätt. Forskaren skall även informera om att det är frivilligt att delta och 

också frivilligt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet syftar till att informanten samtycker till deltagandet. Vid intervjuer av 

personer under 15 år krävs ett samtycke från förälder/vårdnadshavare. Informanten får 

information om sin rätt att själv få avgöra på vilka villkor han/hon vill delta och att denne kan 

avbryta sin medverkan vid vilken tidpunkt som helst. 

Konfidentialitetskravet syftar till att ge informanten skydd mot att dennes identitet berövas. 

Det är viktigt att enskilda individer inte kan igenkännas av utomstående.  

Nyttjandekravet syftar till att klargöra att insamlandet av information från enskilda personer 

endast får användas i forskningsändamål, de får inte användas i andra icke-vetenskapliga 
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syften. Det insamlade materialet får endast utlånas till andra forskare som själva är medvetna 

om och följer individskyddskravet kring forskning (Vetenskapsrådet 2007). 

Vi har i vår studie följt dessa etiska principer som vi beskrivit ovan. Vi samtalade med våra 

informanter via telefon, gav information om studien, dess syfte och gav dem chans att 

samtycka eller inte samtycka till deltagandet. Vi erbjöd att skicka intervjufrågorna till dem 

ifall de önskade detta, varav två tackade ja till det. De två som tackade ja ville vara förberedda 

inför vad som skulle tas upp i själva intervjun. När vi träffade våra informanter tillfrågades de 

om godkännande för att banda intervjun. De informerades om att ljudinspelningen endast 

skulle användas av oss för transkribering. Alla informanter godkände att intervjuerna 

bandades. Vi talade om för informanterna att vi skulle skydda deras (och skolans) identitet 

genom att ge dem fiktiva namn i studien. Vi var även noga med att anpassa intervjuerna efter 

informanternas mån av tid. 

 

Resultat 

För att säkerställa våra informatörers anonymitet använder vi oss av fiktiva namn. 

Gymnasieskolans skolkurator kallar vi för Roland och skolsköterskan för Lena. 

Högstadieskolans skolsköterska kallar vi Cissi och elevhälsosamordnaren för Karin. 

 

Orsaker till stress 

Samhället 

Skolan speglar samhället, vi lever i ett samhälle med normer som ställer stora krav på vad 

varje människa bör uppnå, hur vi ska se ut, och vad vi bör veta. Livet eleverna har utanför 

skolan, till exempel i hemmen eller i relationer, tar de med sig in i skolan och projicerar det 

för sina kompisar.  

Jag tror att skolan inte är skild ifrån samhället i övrigt, skolan är en spegel av samhället. Och 

samhället, det är vi alla och vad som drivit upp det här tempot kan man ju fundera på (Cissi). 
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Att hela tiden vara tillgänglig på telefonen, eller hela tiden behöva uppdatera sig på vad som 

hänt i sociala medier, exempelvis facebook eller twitter, skapar en stress hos elever. De får 

inte den lugn och ro som de behöver, de blir hela tiden distraherade och har svårt att fokusera. 

 

Prestationskrav 

I många fall känner elever att de har svårt att hantera sin livssituation, att få ihop sin tillvaro. 

Krav från samhället, hem och skola kan kännas övermäktiga för en tonåring. Skolan har mål 

som elever tvingas uppnå för att få betyg. Oro inför framtiden, vad de ska välja för 

gymnasium, eller vad de ska göra efter gymnasiet kan skapa stor stress hos elever. Betygen 

blir avgörande för deras framtid och oro inför provtillfällen är en stor stressfaktor. En del 

elever ställer höga krav på sig själva att uppnå de högsta betygen. Elevhälsan beskriver att 

elever själva ser kraven att prestera i skolan som en huvudsaklig orsak till att de är stressade. 

Många elever saknar emellertid strategier för hur de kan hantera och strukturera upp sin 

skolsituation så att den blir mer lättöverskådligt. 

Jag anser att den vanligaste orsaken till stress är att ungdomar inte har strategier för att handskas 

med den mängden som ska göras (Roland). 

 

Brist på grundläggande behov 

Samtliga informatörer konstaterar att de grundläggande behoven hos alla människor, såsom 

sömn, kost och motion är otroligt viktiga för att man ska må bra. Sömnproblematiken är hög 

bland ungdomar idag. Elever stänger sällan av sina telefoner när de går och lägger sig, de 

vaknar upp vid möjliga sms mitt i natten och har svårt att få ordentlig ro. Forskning visar att 

fysisk träning höjer oss och tillsammans med bra kost och god sömn så är risken att drabbas 

av stress lägre. 

…utan sömn så orkar du inte, utan frukost så orkar du inte heller och där finns det också 

forskning på sambandet mellan barn som äter frukost och resultaten i skolan och på barn som 

inte äter frukost och resultaten i skolan. Sömnen har ju inte varit ett lika stort problem tidigare, 

nu är vi ju där (Cissi). 
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Förebyggande arbete 

Hälsosamtal 

På de båda skolorna arbetar skolsköterskorna med hälsosamtal, en form av kartläggning. 

Detta samtal sker en gång under en treårsperiod, på högstadiet sker det i årskurs åtta och på 

gymnasiet i årskurs ett. På gymnasiet får eleverna även innan hälsosamtalet fylla i en 

avancerad enkät där de besvarar hur de upplever sin livssituation på olika områden i livet. 

Hälsosamtalen innefattar fysiska undersökningar men merparten av tiden koncentreras till 

samtal kring hur eleven mår. Samtalen är sammanlagt 45-60 minuter/elev. Skolsköterskorna 

att fokusera på friskfaktorerna hos eleven och inte endast på riskfaktorerna. Hälsosamtalen 

följs sedan upp i form av ett återkopplingssamtal med eleverna för att se om möjliga 

förändringar skett och hur de fortsatt kan hjälpa och stötta eleven. 

Dessa hälsosamtal omvandlas sedan till statistisk data och genom denna statistik får 

skolsköterskorna en tydligare och större bild på elevernas allmänna hälsa på skolan (i den 

aktuella årskursen). Ett år såg Cissi en markant ökning av stress bland eleverna på högstadiet. 

Hon gick då ut i klasserna för att medvetandegöra vad stress är och hur man med enkla medel 

kan lindra stress, exempelvis genom att andas rätt.  

…de undrar varför jag pratar så mycket om andningen de här barnen, men det gör jag därför att 

det är ju syre, det är livets källa och vi behöver andas djupt och långsamt för att få det vi 

behöver. Och för att musklerna också ska slappna av, de behöver sitt syre” (Cissi).   

 

Ett annat år såg hon att sömnlöshet var ett stort problem, även då gick hon ut och informerade 

eleverna om detta och att för lite sömn nedsätter immunförsvaret och att det kan orsaka ångest 

och depression.  

 

Miljö 

Det är viktigt att alla elever känner sig trygga på skolan, att de omges av en trygg miljö. På 

högstadieskolan hade medvetna val gjorts kring vissa områden för att eleverna skulle känna 

sig säkra. Vid ett tillfälle hade några ungdomar ”tagit över” ett visst område på skolan och de 

andra eleverna kände sig otrygga att vistas där. Då beslöt sig elevhälsan och arbetslagen för 

att ”ta tillbaka” området genom att placerade många vuxna på just den platsen, vilket i 

slutändan ledde till en tryggare miljö. 
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Ja vi har liksom identifierat de här att vi ska ha en vänlig skola där alla vuxna reagerar på saker 

som inte känns okej. Skulle det vara så att, vilket händer då och då att ett område blir taget av 

eleverna som vi brukar kalla det, att dom tar, till exempel här nere där ni kom in va det t.ex. för 

ett par år sen ett gäng grabbar som hängde där och inget tordes gå förbi. Då tar vi tillbaks det 

området och sätter massa vuxna där. Det sitter alltid en vuxen där under en period (Karin). 

 

Ett annat beslut som högstadieskolan fastställt är att alla lärare som vill fika eller bara ta en 

kopp kaffe måste göra detta i den allmänna cafeterian. Genom att elever omges av vuxna 

skapas en tryggare skolmiljö. Elevhälsan arbetar även med att gå ut och skapa en trygg miljö i 

klasser. Arbetet berör ofta konflikter, värdegrund, och andra områden som främjar ett vänligt 

förhållande mellan elever.  

 

Lärarens roll i det förebyggande arbetet 

På högstadiet fanns ett större samarbete mellan elevhälsan och den enskilde läraren ute i 

klassrummen än på gymnasiet. Dock hade elevhälsan på gymnasiet en önskan om ett större 

samarbete. Enligt elevhälsan vill lärarna gärna arbeta mer förebyggande i klassrummet men 

tiden räcker inte alltid till. 

…lärarna är så stressade själva och upptagna av att de måste eh, alla ska nå målen så, 

betygskriterier, all dokumentation, kontakt med föräldrar osv., så de är ju bara så tacksamma och 

glada om elevhälsan kommer och hjälper dem (Cissi). 

 

Lärarna har mellan 15-30 elever de ska ansvara för, samtala med, bygga relationskapital till, 

se till om de behöver stödundervisning, hjälpa till vid särskilt stöd, se till att alla når målen, 

dokumentera och utöver det ha en god föräldrakontakt. Enligt våra informanter har lärare en 

viktig uppgift i det förebyggande arbetet mot stress. Elevhälsan beskriver hur lärarna kan 

arbeta mer förebyggande i klassrummet genom att skapa en god relation till varje elev och 

strukturera upp undervisningen så att den blir mer överskådlig för eleverna. 

Elevhälsan menar på att lärare är bra på att bemöta elever, men att förmågan förstås varierar 

från lärare till lärare. De påpekar vikten av att som lärare kunna sätta sig in i elevens situation 

och förstå elevens stress. 

Men jag menar, vad är det som är mest avstressande, vad är det som gör att man trivs med en 

lärare? Ja men det är ju lärare som har förmåga till att få en fungerande relation. En lärare som 

har förmåga att se en (Roland). 
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Alla som arbetar på skolan måste vara medvetna om betydelsen av ett peppande, tryggt 

bemötande som stärker elevens tro på sig själv. Elever bör alltid få känna att de duger som de 

är och bör alltid få känna sig sedda.   

…när de ser tillbaka på sin barndom, på sin ungdomstid så kan det var den läraren, den läraren 

gjorde hela skillnaden, den läraren sa något som fick mig att börja reflektera (Cissi). 

 

Att leverera och prestera kan skapa en oerhörd stress hos elever. Det är därför viktigt att 

läraren kan bemöta elevers oro och avdramatisera de krav som elever kan känna, att hjälpa 

elever med att vända på negativa situationer och hitta glädjen i skolan. 

En lärare som bara som bara påpekar det eleven inte klarat, eller nu kom du försent, istället för 

att man ser att, ja men vad kul att du kom, hur ska vi göra för att det ska bli bättre nästa gång 

(Roland). 

 

På högstadiet arbetade elevhälsan tillsammans med arbetslagen med en metod som kallas 

ICDP (International Child Development Programme) som på svenska kallas vägledande 

samspel. En aktör ur elevhälsan är ute och filmar det aktuella arbetslaget när de möter sina 

elever. I denna metod finns det tre olika teman: 

 Det emotionella bemötandet  

 Att göra skolan meningsskapande för eleverna 

 Att kunna reglera och säga ifrån på ett bra sätt 

 

Arbetslaget får läsa om dessa tre teman, sedan diskuterar dessa tillsammans. Vidare gör de 

övningar ute i klasserna som sedan filmas. Vid ett senare tillfälle sitter arbetslaget och ser på 

allt inspelat material från olika inlärningssituationer. Lärarna får se sekvenser från sin egen 

undervisning samt de andra kollegornas undervisning. Tanken är att få möjlighet att ta lärdom 

av varandras sätt att undervisa, vad som fungerar bra och mindre bra.  

Eleverna ska inte behöva lämnas åt för mycket ensamt arbete. Undervisningen ska vara tydlig 

och förutsägbar annars skapas lätt stress. Lärare måste försäkra sig om att alla elever förstår 

och följer med i undervisningen. 

…den handlar ju väldigt mycket om det här med att eleverna måste förstå var man är och varför 

och att det finns en mening med det man gör. Och att man hittar eleven där den är, på den nivån. 

Att man utgår från det liksom (Karin). 
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Tydlighet från lärare, och att hjälpa elever med studieteknik är viktiga faktorer. Lärare kan se 

till att eleverna har almanackor så att de kan planera in prov etc. i god tid, vilket ger dem mer 

kontroll på sin situation och det i sig minskar stress. Lärare kan tillsammans planera i bästa 

möjliga mån när proven skall komma under terminen, så att inte flera prov förefaller under 

samma vecka. Även eleverna vill gärna vara med och planera när provtillfällen ska ske för att 

underlätta sin studiesituation. I praktiken kan detta dock vara svårt då undervisningen måste 

fortgå under en tid innan ett prov kan skrivas. 

 

Hjälpa drabbade elever 

Elever som mår dåligt pga. stress kan skickas till elevhälsan för att få hjälp. Ibland blir elever 

skickade till elevhälsan då lärare eller annan personal på skolan uppmärksammat deras 

problem, ibland söker sig elever själva till elevhälsan för att få hjälp. Det kan även handla om 

att föräldrar uppmärksammar sina barns stress och kontaktar elevhälsan.  

Utifrån analysen framkommer att skolsköterskorna och kuratorerna samarbetar med elevers 

stressproblematik av olika slag. De har en fast träff i veckan, där även några andra aktörer 

från elevhälsan medverkar, samt en fast träff i månaden där alla aktörer (även psykolog och 

skolläkare) deltar. De ärenden som kommer upp har rätt att belysas utifrån en såkallad 

fyrkompetens som består av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. 

Utifrån det beslutas hur ärendet bör behandlas. Stress kan uttrycka sig både fysiskt och 

psykiskt och vid behandling av stress måste därför både det fysiska och psykiska perspektivet 

beaktas. Det framkommer visserligen att skolsköterskorna har ett större ansvar för den 

fysiska, medicinska delen medan kuratorerna oftare står för den psykologiska, terapeutiska. 

Ett samarbete mellan de båda aktörerna är dock nödvändigt då våra informanter menar att 

dessa delar inte kan skiljas åt utan ofta påverkar varandra.   

Kropp och själ hör ju ihop och lite granna ligger det en gränsdragning att ju mer fysiska ju mer 

självklar är jag, men ju mer psykosocialt det är ju mer självklar blir kuratorn.  Men får alltid vara 

jätte öppen med att den psykosociala stressen, dåligt självförtroende, ångest och så där, sätter sig 

i kroppen lika mycket så därför blir det väldigt mycket samarbete (Lena). 

 

Om problemen är allt för allvarliga kan elevhälsan även remittera elever till exempelvis BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin) eller andra organisationer. Det handlar då dock sällan om att 

elever enbart är stressade, utan om mer allvarliga och komplexa problem. Våra informanter 

ser att en generell ökning av ungdomars stressrelaterade och andra psykiska problem skett 
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under deras år som aktiva i skolan, såväl i skolan som i samhället. Detta tar sig bland annat 

uttryck i att det blivit allt svårare för elevhälsan att få hjälp från utomstående organisationer 

med problem som tidigare ansågs tillräckliga för att tas upp hos dessa.   

För några år sen så bedömde vi ju det att, är det självskador, ja då är det raka vägen till BUP 

liksom, men det är ett så vanligt problem idag så de kan inte ta alla, så vi måste hantera, vi är ju 

första gradens, första linjens psykiatri (Cissi). 

  

Förstå elevens situation 

En grundläggande åtgärd för att kunna hjälpa stressade elever är att sätta sig in i elevens 

problem. Stressade elever visar ofta upp fysiska symptom som huvudvärk, magont, spänning i 

axlar och nacke, men även mer psykiska symptom som ilska, irritation, 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro, ångest, att de blir inåtvända, tystlåtna och drar 

sig undan m.fl. Då stress kan orsakas av en mängd olika anledningar är det därför nödvändigt 

att gå till botten med problemet för att ta reda på vad stressen handlar om.  

För att kunna sätta sig in i, och förstå elevers problem blir det nödvändigt att samtala med 

dem. Goda dialoger uppstår inte alltid automatiskt, utan det blir nödvändigt att skapa goda 

relationer med eleverna för att få dem att våga öppna sig.  

Du måste föra en kommunikation, ha en dialog och vara vänligt intresserad, för annars så, a, 

kommer man dem inte in på livet (Cissi). 

 

Att visa ett genuint intresse för elevernas problem, lyssna och försöka förstå varför problemet 

är tufft är grundläggande faktorer. Ibland har elevers problem inte uppmärksammats i 

exempelvis elevernas tillhörande arbetslag och ofta har eleverna lättare att öppna sig och 

berätta om sina problem när de väl sitter i samtal med skolsköterskan eller kuratorn. För att få 

elever att öppna sig och kunna gå vidare med samtalen lägger samtalen ofta fokus på öppna 

frågor som handlar om att få information om elevens problem och det är av vikt att visa att 

man är villig att hjälpa till, men utan att försöka tvinga fram en förändring hos eleverna. 

En huvudingrediens för att få någon att öppna sig i ett samtal är att ställa öppna frågor. Hur, 

vem, vad, när t ex, istället för slutna frågor, varför, varför tycker du så? Det är ju en förbjuden 

fråga. Ordet varför är förbjudet därför att alla människor kommer i försvar när man får en sådan 

fråga. Jag försöker verkligen undvika att vara någon pekpinnemadame som säger att du måste 

göra si, du måste göra så, för då är det ju kört alltså, det är ju ingen idé. Visa att man är 

intresserad, vad kan jag hjälpa dig med, varsågod och slå dig ner, vad kan jag hjälpa dig med, så 

brukar jag inleda ett samtal. (Cissi) 
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Olika material användes för att sätta sig in i elevers problematik. Ett av dessa, som användes 

av Karin, kallades för ”Vem är jag” och består av ett antal färdigt formulerade frågor som 

handlar om att göra en ordentlig kartläggning av eleven. Frågorna syftade till att ta reda på hur 

elevens skolsituation hade sett ut tidigare, hur barndomen har varit, tankar om framtiden etc. 

Ofta leder sådana samtal även till att eleverna tar upp andra aktuella händelser som de vill 

diskutera och då kan materialet frångås för att diskutera dessa istället. Att eleverna får 

möjlighet att berätta om sina problem blir viktigt i samtalen.  

Jag tycker att jag ofta får ett möte med eleven jag träffar och det kommer fram saker som den 

inte berättat tidigare. Så det händer saker i livet så. Det kan jag känna. Och det minskar stressen. 

För det är jättejobbigt att gå omkring med sådant som man inte berättar för någon (Karin). 

 

Struktur 

Att hjälpa elever med att skapa struktur i olika aspekter av deras liv framkommer som en av 

de mest väsentliga delarna i arbetet med att hantera stress. De vanligast förekommande 

aspekterna är att hjälpa eleverna att sköta basala behov som sömn, motion, kost etc., samt 

hjälpa dem att strukturera sina studier.  

Det är framför allt skolsköterskorna som arbetar med de basala behoven och både Cissi och 

Lena ser brister i dessa som ett stort grundläggande problem till elevers stress idag. De menar 

att elever ofta inte förstår vikten av att sköta sina grundläggande behov och det första steget 

blir att medvetandegöra det för eleverna och försöka kartlägga hur den stressade elevens 

situation se ut. 

Det första blir ju ett helhetsbemötande. Hur äter du, hur sover du? Det går inte å unna sig att 

vända på dygnet så som de gör. Man måste faktiskt lära hjärnan att den ska gå och lägga sig kl 

22 för att somna till 23. Man måste lära sig att äta 6 gånger om dagen, låter urtrist, men det finns 

inga genvägar (Lena). 

 

Ibland räcker det med att påpeka vikten av att sköta dessa grundläggande behov och göra 

eleven uppmärksam på sina egna vanor för att uppnå en förändring. Det beror till stor del på 

vad det är som orsakar att elever exempelvis inte går och lägger sig. I vissa fall sker även ett 

samarbete med föräldrar och beroende på vilket stöd elever har hemifrån sker förändringar i 

elevers livs vanor mer eller mindre framgångsrikt.  

Den strukturella stöttningen sker ofta även i form av att hjälpa elever att få kontroll över sin 

studiesituation. När eleverna är stressade pga. av skolarbete handlar det ofta om att de låtit 
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skolarbetet ”växa på hög” och att de inte ser någon lösning på deras problem. De åtgärder som 

vidtas innefattar i första steget att kartlägga hur elevens skolsituation ser ut. En gemensam 

strategi som används är att skriva ner vad som måste göras. Därefter handlar det om att 

tillsammans med eleven strukturera och se över vad som behöver prioriteras. Det underlättar 

att få en överblick över vad som behöver göras istället för att ha allt i huvudet. I vissa fall kan 

det även vara nödvändigt att ta bort ämnen för att eleven ska ha möjlighet att bemästra sina 

studier. Sådana beslut sker ofta i samarbete med lärare. Det viktigaste är emellertid att få 

eleverna att ta tag i sin situation och se till att problemet inte skjuts upp ytterligare.    

Det sämsta man kan göra är ju att inte göra någonting, att låta det växa på hög och det blir värre 

och värre, det gäller att ta tag i det. Det gäller att hjälpa dom att hantera det på ett bra sätt, eller 

bättre än dom oftast gör. För om det har blivit stress då har det ju gått över styr på nåt sätt. Man 

ska ju inte behöva ha det stressigt (Karin). 

 

Roland beskriver en specifik metod som han använder sig av. Han kallar denna metod för 

fokustaktik. Det är ett material som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, men som även har 

starka inslag från en person som heter Richard Weisman, en professor i psykologi, som 

studerat vilka faktorer som gör att människor genomför det de har bestämt sig för att göra. 

Materialet fokustaktik har Roland själv tagit fram, och det är en specifik strategi mot 

skolrelaterad stress. Metoden går kort beskrivet ut på att fastställa ett mål som eleven vill 

uppnå. Det är viktigt att målet skrivs ner tydligt på papper, då Roland menar att det i sig ökar 

chansen att målet uppnås. En elev kan exempelvis efter samtal bestämma sig för att arbeta 

med läxor eller studera till ett prov ett visst antal minuter eller timmar per dag. En stor del av 

metoden fokustaktik grundar sig i att göra målet och tillvägagångssättet för att uppnå målet 

väldigt konkret och överskådligt för eleven. Därför delas tiden för att studera in i ”X” varav 

varje X kan motsvara exempelvis 20 eller 30 minuters studier. Tillsammans med eleven 

beslutas hur många X eleven måste genomföra för att uppnå sitt mål. När detta är fastställt 

konkretiseras specifikt vad som ska behöver göras under varje X. Roland talar om att metoden 

stärker elevens viktiga exekutiva förmågor, dvs. förmågan att planera, tydliggöra, påbörja och 

avsluta det eleven bestämt sig för att göra. För att påbörja och avsluta arbetet finns många 

strategier som hjälpredskap, exempelvis används ofta någon form av timer. Roland talar även 

om riskfaktorer, dvs. faktorer som kan göra att arbetet inte blir utfört. Vanliga riskfaktorer han 

tar upp är mobiltelefon, sociala medier, etc. Även riskfaktorer identifieras och skrivs ner på 

papper. Fokustaktik används vanligtvis under två veckor i taget. Detta eftersom en för 

långsiktig planering inte blir överskådlig och arbetet då lätt uteblir. 
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Skapa nya erfarenheter 

En ytterligare gemensam faktor som framkommer, är att våra informanter använder sig av 

olika metoder för att skapa nya erfarenheter hos eleverna. De nya erfarenheterna berörde såväl 

tankemässiga erfarenheter och synsätt som situationsbaserade. En grundläggande tanke i detta 

är att rusta elever för att kunna hantera stress och inte enbart försöka eliminera svåra 

situationer.  

Jag vill vaccinera barnen mot stressorer genom att rusta dem, och inte bara för skolan utan för 

livet, det ser jag som min uppgift. För livet kommer att vara en berg och dalbana, livet kommer 

att vara glädje och olycka, livet kommer att vara stress och lugn och då handlar det om att ha 

redskapen att bemöta det inte att ta bort de svåra sakerna (Cissi). 

 

En viktig faktor i våra informanters arbete är att försöka få bort fokus från det negativa och 

istället fokusera på det positiva. Elever som är stressade tenderar att endast se hinder, ha en 

pessimistisk inställning till sig själva och till att det går att vända deras problem. Att få elever 

att se på sin situation ur ett nytt perspektiv kan uppnås genom att medvetandegöra elevens 

starka sidor.  

…att istället för att se hindren och det som är svårt och så, vända på tanken, vad är det som är 

möjligt? Vad är det jag är bra på? Vart vill jag? Koncentrera sig på elevernas starka sidor och 

peppa. (Cissi) 

 

Det kan även handla om att medvetandegöra vilka skyddsfaktorer som eleven har runt 

omkring sig, såsom kompisar, familj. 

En metod som används är MI (Motiverande samtal), något som alla skolsköterskor i Örebro 

blivit utbildade i. Metoden avser att motivera personer till förändringar. Initiativet till 

förändring ligger hos eleven själv, men genom att ställa resonerande frågor kan eleven 

motiveras till vilja ta initiativ. Lena beskriver MI i följande citat: 

Vi har ett problem framför oss, hur skulle du kunna ändra på det här? Har du nån ide? När skulle 

du kunna göra det? Ja, hur skulle det vara att ta med sig den här erfarenheten ut direkt ikväll då 

är det ju konkret just nu när det är aktuellt. Ja, vad skulle du säga då? Det är hela tiden 

kommunikation från mig, på lager så, och man vänder på hela resonemanget, eleven bestämmer 

motivation, eleven bestämmer när, eleven bestämmer hur men jag leder det samtalet. Så det är 

helt suveränt (Lena). 
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En annan metod som används kallas för DISA (Din inre styrka). Disa är en metod som har 

sina rötter i kognitiv beteendeterapi. Metoden grundades i USA, men har gjorts om för 

svenska förhållanden utifrån att många flickor i Sverige var stressade och led av psykisk 

ohälsa. Metoden är således framtagen för flickor med har även börjat användas för att hjälpa 

pojkar.  

Det framkommer av analysen att metoden främst används i grupper som är stressade, eller på 

annat sätt lider av psykisk ohälsa. DISA kan dock även användas i enskilda fall. De använder 

sig av ett manualstyrt material där eleverna har en elevmanual och gruppledaren har en 

gruppledarmanual. Materialet består av tio lektioner som gås igenom utefter ett speciellt 

mönster.   

DISA syftar till stor del till att få elever att lära sig känna igen och identifiera negativa tankar 

som människor lätt hamnar i. Karin pratar om att människor ofta hamnar i olika negativa 

tanke fällor. I DISA så görs eleverna medvetna om dessa genom att de exempelvis får läsa 

serier som handlar om andra människors vanliga tanke fällor. Därefter kan de försöka 

uppmärksamma om de känner igen sig i de olika situationerna och identifiera vilka negativa 

tankar de själva lätt hamnar i. När dessa tankar är identifierade lärs olika tekniker och 

strategier ut för att handskas med sina negativa tankar. 

Man lär ut en massa olika tekniker som gör att man sen ska kunna använda det när man hamnar i 

negativt tanke mönster eller när man hamnar i stressiga livshändelser under sitt liv (Karin). 

 

En del i strategierna som lärs ut avser att ”utmana” de negativa tankarna för att på så sätt 

resonera ifall dessa är rimliga. Enligt Karin tål orimliga tankar sällan att utmanas, dvs. att 

personen som resonerar kring sina negativa tankar då inser att de inte stämmer. Hon talar även 

om att det finns något som kallas för positiva mottankar som kan användas för att motverka 

en negativ tanke. Genom att eleverna resonerar med sig själva eller med deras kompisar kan 

de komma till nya och positivare perspektiv på sina tankar och till att en situation kanske inte 

är så dålig som de från början hade föreställt sig. 

DISA handlar väldigt mycket om det här att man hamnar i en positiv eller negativ spiral. När det 

börjar gå dåligt är det lätt att det rullar på. Och det är där man ska bromsa så liksom, vad 

behöver jag för att tänka positivt (Karin). 
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Något som belyses i arbetet med DISA är att få elever att tänka positivt, både om sig själv och 

om andra. Att tänka positivt kring en situation ökar även chanserna att även lyckas med den, 

och ett positivt tänk bidrar till ett bättre välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Ytterligare 

viktiga faktorer som belyses är att stärka självkänslan och tron på att förändra. 

Även metoden fokustaktik syftar till stor del till att skapa nya erfarenheter hos eleverna. Det 

handlar inte om att elever ska hinna förankra ett nytt beteende under två veckors tid, men 

genom att bestämma sig för något under två veckor och genomföra det skapas nya 

erfarenheter. 

I grunden så handlar det om nya korrigerande känslomässiga erfarenheter, om jag har för mycket 

av brister i min struktur, ja då måste du få struktur. Om jag har tappat glädjen, ja då måste vi 

försöka leta reda på glädjen (Roland). 

 

Många elever tenderar att se negativt på sin egen förmåga att lyckas. När de lyckas så menar 

de att det är omgivningens förtjänst, medan de lägger skulden på sig själva vid ett 

misslyckande. En väsentlig del i metoden fokustaktik är att stärka elevernas tro på sin egen 

förmåga. 

Det handlar om att du ska få en korrektiv emotionell erfarenhet. Korrigera dina känslomässiga 

erfarenheter, jag har lyckats (Roland). 

En känsla av framgång stärker elevernas tro på att klara av svåra kommande situationer de 

ställs inför. En taktik för att klara av en situation kan vara att påminna sig själv om att ha 

klarat av en liknande situation förut. En stor del av arbetet är att få elever att våga möta det 

jobbiga, exponera eleverna för det jobbiga, och ge dem redskap för att klara av det. 

 

Stressreducerande övningar 

Även olika former av övningar används för att reducera elevers stress. Båda skolsköterskorna 

framhäver vikten av att arbeta med evidensbaserade metoder, och gemensamt för dem är att 

de använder sig av mindfullnessövningar. De använder sig av material som såväl CD, böcker 

och appar innehållande övningar i mindfullness som lärs ut till eleverna. Övningarna kan 

genomföras i sektioner tillsammans med eleverna. Sektionerna är då relativt korta, då långa 

sektioner inte ryms i tjänsten. Elever uppmuntras även att göra övningarna på egen hand. 

Båda skolsköterskorna menar att de gärna skulle arbeta mer med detta under skoltid. 
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Även mer traditionella avslappningsövningar används, både mentala med även muskulära då 

stress ofta skapar spänningar i muskulaturen. Olika typer av andningsövningar kan också 

användas för att reducera stress. 

Cissi talar även om att dans visat sig ha väldigt positiva effekter och att hon remitterat flickor 

som mått dåligt till en studie som gjorts av en sjukgymnast i Örebro. De har fått delta i 

dansundervisningen under ca sex till tolv månader. Eleverna har fått fylla i protokoll där de 

själva uppskattar hur de mår. Resultaten har visat sig väldigt positiva.  

 

Sammanfattning av resultat 

Det våra informanter ser som huvudsakliga orsaker till att elever är stressade är att samhället i 

stort ställer stora krav på individer för att passa in. Tempot i samhället och kraven på att 

ständigt vara tillgänglig har ökat vilket medför att elever inte får tid till den återhämtning de 

behöver. Även de krav skolan ställer kan utgöra en stressfaktor hos elever. Många elever 

slarvar med sömn, kost och motion vilket gör eleverna mer mottagliga för stress. 

Det förebyggande arbetet sker till stor del genom hälsosamtal för att kartlägga elevens hälsa. 

Elevhälsan går även ut i klasser och informerar om viktiga hälsofrågor. Att skapa en trygg 

miljö på skolan är också en viktig aspekt. Elevhälsan ser också lärares förmåga att bemöta 

elever på ett bra sätt och skapa en god struktur i undervisningen som en betydande del i det 

förebyggande arbetet mot stress. 

Strategierna för att hjälpa stressade elever är många. En grundläggande åtgärd är att skapa ett 

förtroende hos eleven för att kunna sätta sig in i elevens situation, för att vidare kunna hjälpa 

denne. Det finns olika specifika material och strategier för att hjälpa elever. Att hjälpa elever 

med att få struktur i olika delar av livet, att skapa nya positiva erfarenheter, samt att lära ut 

olika typer av stressreducerande övningar framkommer som centrala åtgärder för att hjälpa 

stressade elever.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för datainsamling. Intervjuernas karaktär hade en 

semistrukturerad form. Till skillnad från en strukturerad intervju menar Martyn Denscombe 

(2009) att användandet av semistrukturerade intervjuer tillåter de intervjuade att använda sina 

egna ord och utveckla sina egna tankar. Utifrån vårt syfte och frågeställningar visade sig 

denna metod vara lämplig, då våra informatörer gavs stort utrymme att besvara våra frågor 

utifrån deras synvinkel. Samtidigt gav metoden oss möjlighet att fånga upp deras svar och 

ställa följdfrågor utifrån intressanta aspekter som uppkom under samtalen. Vid bearbetning av 

kvalitativ data menar Andrzej Szklarski (2009) att det är av stor vikt att kunna tolka det som 

deltagarna i studien uttryckt. De talar bl.a. om den implicita meningen i det som uttrycks, som 

exempelvis kan bygga på metaforer och inte direkta uttalanden. Den implicita meningen 

måste tolkas i sitt sammanhang. Vi ser det därför som en styrka att vi båda var närvarande vid 

intervjutillfällena för reducera risken att missförstå det som uttryckts. 

Alla informanter erbjöds att ta del av våra frågor i förväg för att i mån av tid få möjlighet att 

reflektera över dessa. De olika informanterna hade förberett sig i olika grad inför intervjuerna. 

Det visade sig vara både en fördel och nackdel med att skicka ut frågorna i förhand. 

Fördelarna var att alla frågor blev effektivt och strukturerat besvarade av de som förberett sig 

väl, samtidigt som det kan ses som en nackdel då svaren blev mer slutna och således svårare 

att följa upp. Fördelen med de informanter som inte förberett sig i samma utsträckning var att 

deras svar blev mer spontana och därmed berörde intressanta aspekter som inte fanns med i 

vårt frågeformulär. Nackdelen var att svaren tenderade att sväva ut i breda resonemang som 

ibland inte berörde vårt forskningsområde. Vi fick då försöka leda in samtalen tillbaka till 

ursprungsfrågorna. 

Valet av att inta ett elevhälsoperspektiv på uppsatsen gjordes då de har stor insyn i elevers 

hälsa. Elevhälsan möter dagligen elever och alla våra informanter hade många års erfarenhet 

inom skolan. Sammanlagt ansvarade informanterna för närmare tusen elever. Vår 

undersökning syftade till att ta reda på hur elevhälsan arbetade med stressrelaterade problem, 

och även därför föll sig valet att ha ett elevhälsoperspektiv naturligt. Uppsatsen syftade även 

till att se bakomliggande orsaker till stress hos elever. Det kan ses som en nackdel att 

uppsatsen saknar förstahandsinformation från eleverna i denna fråga. Troligtvis hade vi 

kunnat få en ännu större inblick i vad som stressar elever om de själva fått ange orsaker till 
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stress. Vi menar emellertid att ett elevfokuserat perspektiv hade inneburit svårigheter i 

urvalsfrågan. Vi hade då dels behövt identifiera stressade elever, samt vilka elever som hade 

kunnat ge en övergripande bild av elevers stressproblematik. En enkät hade kunnat användas 

som ett alternativ för att således nå flera elever. Vi menar emellertid att en enkät inte hade gett 

oss möjlighet att fördjupa oss i och förstå deras svar. Valet att utgå ifrån elevhälsans 

andrahandsinformation menar vi gav en betydligt vidare bild av elevers stressproblematik, då 

deras svar representerar alla elever. En ytterligare fördel var att elevhälsan kunde ge oss ett 

professionellt perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 

Våra tre frågeställningar berörde vad som orsakar stress hos elever, elevhälsans arbete med 

och syn på att förebygga stress, samt vilka metoder och strategier som används för att hjälpa 

elever som drabbats av stress. Utifrån resultatet ser vi att våra informanters syn på elevers 

stressproblematik genomsyras av ett holistiskt synsätt. Vi ser att såväl fysiska, psykologiska, 

sociala aspekter i elevers liv påverkar varandra och således görs en helhetsbedömning av 

elevens problem för att kunna hjälpa denne. Det framkommer att kropp och själ hör ihop och 

följaktligen samarbetar de olika aktörerna i elevhälsan för att ge elever stöttning på flera plan.  

De svar vi erhållit från de olika informanterna är till allra största del samstämmiga. De olika 

aktörerna hade sina specialiseringar inom området vilket resulterade i mer utvecklade svar 

inom vissa frågor. De hade emellertid en gemensam uppfattning om orsaker till stress, syn på 

att förebygga stress, samt de faktorer som hjälper stressade elever. Även arbetssättet kring 

stress på skolorna utgick ifrån liknande strategier och avsåg likartade ändamål. Vår studie 

syftade inte till att jämföra de olika stadierna, och vi har därför inte fördjupat oss i eventuella 

skillnader. Vi kunde dock se en marginell skillnad i elevhälsans samarbete med lärarna. På 

högstadiet var elevhälsan i något större grad ute i klasser och delaktiga i den allmänna 

skolverksamheten.  

Vi kan se att orsakerna till att elever är stressade är många, och varierar stort mellan olika 

individer. Utifrån tidigare forskning Währborg (2009) m.fl., samt från våra informanter 

framkommer att mänskliga grundläggande behov som sömn, återhämtning, mat och fysisk 

aktivitet etc. är grundläggande faktorer för att minska risken för att drabbas av stress. 

Währborg (2009) framhäver vikten av att både få tillräckligt med sömn men även att 

sömnkvalitén har stor betydelse. Vi kan utifrån analysen konstatera att många ungdomar inte 
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tillgodoser sina basala behov och framför allt så är sömnproblematiken bland ungdomar hög.  

Orsaken till det kan naturligtvis variera. Vi ser emellertid att en stor bidragande orsak är att 

elever inte får den mentala vila de behöver, pga. att de ständigt känner behovet av att vara 

tillgängliga. Mobiltelefoner, sociala medier, TV och andra tekniska instrument gör att elever 

aldrig får möjlighet att koppla bort omvärlden.  

Våra informanter menar att ungdomar är i behov av att få tillfällen till avkoppling i sin 

vardag, både i skolan och i hemmet. Moberg & Petersson (2013), Woxberg (2005) m.fl. 

menar att olika typer av avkopplande övningar visar positiva effekter för att lindra stress. 

Analysen visar att elevhälsan går ut i klasser och medvetandegör vikten av avkoppling. De lär 

även ut övningar i form av, mindfullness, andningstekniker, etc. som elever kan använda sig 

av på egen hand. Vi ser emellertid att sådana insatser främst sker vid identifierade problem. 

Tidsbristen i skolan kan dock stå som ett hinder för att genomföra dessa stressreducerande 

övningar på regelbunden basis.  

En övergripande orsak till att elever upplever stress är enligt våra informanter att de saknar 

kontroll över sin livssituation på olika plan. De finns ofta en obalans mellan var de befinner 

sig och dit de vill komma, samt att de inte vet hur de ska ta sig dit. Kraven att uppnå olika mål 

kan komma från både dem själva och från krav utifrån. Dessa orsaker till stress är något som 

styrks i vår tidigare forskning av bl.a. Mörelius (2014) och Währborg (2009). Jonsdottir och 

Folkow (2013) skriver att stress uppstår om man upplever att inte ha kontroll över en 

situation. Vi ser att en stor och viktig del i elevhälsans arbete med stressrelaterade frågor är att 

hjälpa elever med att skapa en struktur i deras livssituation. Genom att ge elever en strukturell 

stöttning kan känslan av att ha kontroll återtas, då de får en överblick över vad som behöver 

göras och hur. Elevhälsan har flera olika metoder för att hjälpa elever med att strukturera 

olika delar i deras vardag. Något som kan diskuteras är huruvida skolans krav bidrar till att 

elever är stressade. Utifrån vår tidigare forskning kan vi se att Währborg (2009), Mörelius 

(2014) och Strandell(2005) beskriver att elever själva uppfattar kraven att prestera på prov 

etc. som en stor bidragande orsak. Även våra informanter menade att elever själva ser skolans 

krav som en stor del till att de blir stressade. De menar å andra sidan att skolarbete inte ska 

behöva vara en stressfaktor, vilket är något som även Lindblad & Lindgren (2009) tar upp. 

Våra informanter menar att stress p.g.a. skolarbete snarare handlar om att eleverna av någon 

anledning inte gjort det de ska utan skjutit upp sina studier. Lindblad & Lindgren (2009) tar 

upp att elevers stress snarare beror på dagens skolas diffusa krav och att de inte förstår vad 

som förväntas av dem i skolan. I båda fallen ser vi att vikten av struktur och tydlighet, inför 
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elever och för elever, är en stor del i att motverka att elever känner sig stressade. Vi ser även 

brister i elevers sömn och återhämtning som en anledning till att elever kan uppleva skolans 

krav som höga, då Währborg (2009) skriver att sömnen är den viktigaste aspekten av 

återhämtning och att brister i denna kan leda till stress även vid normal påfrestning. 

För vissa elever visade sig kraven i skolan vara övermäktiga, och våra informanter såg en 

direkt koppling mellan prestationskrav och stress. Det handlade då ofta om elever som 

antingen hade väldigt svårt för skolan, eller hade allt för höga krav på sig själva i förhållande 

till deras förmåga att prestera. Elevhälsan arbetade i dessa fall med att skapa en rimlig 

arbetsbörda för dessa individer, genom att exempelvis reducera antal ämnen. Att 

individanpassa undervisning utefter elevers förmågor ser både Strandell (2005) och våra 

informanter som en del i att reducera stress.  

En ytterligare aspekt är vikten av att skolans personal har förmågan att bemöta elever på ett 

positivt sätt, att skapa en trygg relation dem emellan. Elevers rätt att få bli sedda och 

bekräftade understryks av Mörelius (2014). Förmågan att kunna sätta sig in i elevers situation 

tar våra informanter upp som viktigt, att kunna värdera elevernas tankar och känslor. Det är 

viktigt att hjälpa eleven att vända en negativ situation genom att exempelvis lyfta upp de 

positiva faktorer som finns. Får elever hela tiden höra om saker de inte klarar av och mål de 

inte uppnår, så skapas ingen förtrolig relation mellan lärare och elev. Även Währborg (2009) 

understryker vikten av goda relationer mellan lärare och elever och skriver att brister i 

relationer där eleven känner sig åsidosatt lätt kan utlösa stress hos elever. Vi menar att med 

rätt bemötande kan skolans personal ha en stor positiv inverkan på elevers upplevelse av 

skolan. Genom hjälp till avdramatisering av krav, genom ett motiverande stöd kan eleven få 

känna hopp och tro på sig själv.  

Utifrån analysen kan vi se att olika specifika metoder används för att hjälpa elever att hantera 

stress. Vi såg att skolorna till stor del använde sig av samma metoder, med i vissa fall 

förekom även eget material som de olika informanterna själva utvecklat. Även om de 

specifika metoderna kunde skilja sig, kunde vi ändå se att syftet med metoderna liknade 

varandra. Vi menar att många av metoderna som användes kan relateras till det Währborg 

(2009), Eriksen och Ursin (2013) och Arnetz och Ekman (2013) skriver om begreppet coping. 

Coping handlar om strategier för att hantera påfrestande situationer. Metodernas övergripande 

mål handlade till stor del om att ge elever strategier för att hantera och komma ur de 

situationer som stressar dem, samt vända deras negativa tankar om situationen till mer 
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positiva. Även om många metoder används och de verkar ge bra resultat, så kan vi konstatera 

att det inte finns något uttalat tillvägagångssätt för att hantera elevers stressproblematik. Ingen 

av informanterna uppgav att det fanns några färdigt utformade direktiv från skolledningen 

eller skolverket för att arbeta strategiskt kring stress. I vår tidigare forskning framkommer att 

stress är ett komplext problem och kan bero på många anledningar. Olika stressorer påverkar 

individer olika, och de behöver således hjälpas på olika sätt. Vi ser det som en anledning till 

avsaknaden av en färdig modell, och ser även en svårighet i att utforma en sådan. 

Utifrån tidigare forskning och resultat ser vi många faktorer som kan bidra till stress i skolan. 

Vår tidigare forskning visar att stress även i stor grad drabbar vuxna människor, och vi ser det 

därför som sannolikt att elever i framtiden kommer möta svåra situationer. Vi menar att det är 

en omöjlighet att förhindra alla dessa situationer. Därför menar vi att arbetet med att ge elever 

strategier att bemöta svåra situationer är en viktig del för att de ska klara av både skolan och 

deras fortsatta liv. 

Studien avsåg att undersöka två skolor och vi är medvetna om att resultaten inte kan ge en 

generell bild av hur elevhälsan på en svensk skola arbetar med stressrelaterade problem. 

Resultatet om vad som orsakar stress hos elever menar vi emellertid kan vara mer 

generaliserbara, då resultaten i vår studie i stor grad överensstämmer med tidigare forskning. 

Även våra informanters åsikter om viktiga faktorer i arbetet mot stress överensstämmer med 

många av de åsikter författarna i vår tidigare forskning har.  

Genom vår studie har vi fått en inblick i den stressproblematik som finns i dagens skola. Som 

blivande lärare kommer vi att möta elever som lider av att de är stressade. Vi har fördjupat vår 

förståelse för vad som stressar elever, samt hur elevhälsan arbetar mot stress. Studien har även 

givit oss inspiration för hur lärare kan arbeta för att reducera stress hos elever. Vi menar att 

vår studie är värdefull för alla som planerar att eller redan arbetar inom skolväsendet. 
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