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Sammanfattning 
 

Den psykiska hälsan konstateras ha försämrats hos ungdomar och stress är vanligt 

förekommande i skolan, något som elever i skolan också ofta upplever. Eftersom skolan är en 

plats dit de allra flesta barn kommer kan den anses som en viktig arena till att skapa 

möjligheter för att hantera problem runt stress hos barn och unga.  

          Den här studien syftar till att inventera skolpersonals upplevelser av stress och 

stressreducerande aktiviteter bland barn och ungdomar i grundskolans tidigare år. Studien 

bygger på en kvalitativ metod där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

skolpersonal som har upplevelser av elever i grundskolans tidigare år. Det insamlade 

materialet tematiseras sedan genom en kvalitativ analysmetod. 

 

Följande frågeställningar användes: 

 

1. Upplever skolpersonalen att eleverna är stressade och i så fall på vilket sätt upplever 

skolpersonalen stress hos eleverna? 

2. Vilka om några insatser görs för att minska stressen hos barn och ungdomar i skolan? 

 

Resultatet visar att skolpersonal upplever att elever i grundskolan är stressade. Personal på 

den skolan där studien genomförts arbetar till viss del med att lindra stressen hos eleverna. 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är att samtliga undersökningsdeltagare menar att de 

upplever stress hos elever på skolan. Samtidigt framgår det att begreppet stress är svårtolkat 

och kan variera från person till person. Alla undersökningsdeltagare använder sig av någon 

metod för att lindra stressen hos eleverna men i grund och botten upplevs det att kunskap 

saknas om ämnet för att metoderna ska verka effektivt.  

 

Nyckelord 

Stress, grundskola, elev, stressreducering, skolpersonal, hälsa, lärande.  
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1 Inledning 

 

Stress är vanligt förekommande i skolan (Giota & Gustafsson, 2016; Anniko, 2018; Schraml, 

2013) och elever i skolan upplever ofta stress (Zetterquist & Jonsson, 2016; Nygren, 2012). 

Den psykiska hälsan konstateras ha försämrats hos ungdomar sedan mitten av 1980-talet och 

de kunskaper som finns om förändringar hos barns psykiska hälsa idag vilar på en svag 

vetenskaplig grund (Kungliga vetenskapsakademin, 2010).  Eftersom skolan är en plats dit de 

allra flesta barn kommer kan den anses som en viktig arena till att skapa möjligheter för att 

hantera problem runt stress hos barn och unga. Barn i Sverige har skolplikt vilket innebär att 

det inte kan välja om de vill gå till skolan eller inte, lagen säger att alla barn ska gå i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Elever tillbringar en stor del av sina liv i skolan och därför 

bör skolan ses som en viktigt potentiell hälsoresurs (Partanen, 2019). Skolan har alltså stor 

betydelse för barns psykiska och fysiska hälsa (Kungliga vetenskapsakademin 2010; 

Pietarinen, Westling, Pyhältö & Soini, 2017). Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har 

någon enkel definition. Ofta kopplas psykisk ohälsa samman med psykiska symtom som 

nedstämdhet, sömnstörningar, oro, ångest och lättare smärttillstånd men man kan också 

koppla dessa symtom till stress (Duberg, Möller & Taube, 2013; Nygren, 2012). Också i 

Vägledning för elevhälsan kopplar man samman psykisk ohälsa med nedstämdhet, oro och 

koncentrationssvårigheter (Zetterquist & Jonsson, 2016). 

          Stressreducerande arbete runt barn och unga som lider av stress bör göras dels för 

elevernas skull samt för deras möjligheter att ta till sig kunskap, men också som en hälsovinst 

för individen i samhället. I skolans läroplan kan vi läsa om lärarnas och skolans uppdrag där 

står det bland annat att omsorg för de enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Det står också att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling samt låta 

dem uppleva olika känslor och stämningar (Skolverket, 2018). Liknande skriver Zetterquist 

och Jonsson (2016) när de beskriver hur skolan ska främja elevers psykiska hälsa och vara 

uppmärksamma på elever som inte mår bra eller är i behov av stöd. Om vi vill förhindra att 

elever mår dåligt i skolan är de två viktigaste åtgärderna att tillsätta fler lärare samt att 

förhindra mobbing (Ahrén, 2010).  

          I Skolverkets rapport framkommer det att en betydelsefull faktor för elevers skolresultat 

är lärarens kompetens kopplat till främjandet av ungdomars hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). Samtidigt ser vi att det finns ett behov av fortsatt forskning som kan ligga som grund 

för det hälsoarbete samt insatser som behövs för att främja ungdomars hälsa. Många av de 
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hälsofrämjande insatser som idag används i skolan har begränsat vetenskapligt stöd 

(Wilhsson, 2017). Intresse för detta område har vuxit fram under mina år som verksam lärare, 

men också genom mina arbeten som yoga- och ridlärare. I grundskolans personalrum har jag 

ofta tagit del av diskussioner om hur elever tycks må sämre och sämre, men även i mina andra 

arbeten har dialogen dragit åt samma håll. I samtalen som funnits har flera uttryckligen 

beskrivit hur de upplever situationen kring stressade elever som svårhanterlig samt att de 

saknar kunskap om hur de på bästa sätt ska hantera stressen.  

          Fokus i denna studie ligger på huruvida skolpersonalen upplever stress hos eleverna på 

skolan där de arbetar, vidare på vilket sätt samt om några insatser görs för att minska stressen 

hos barn och unga på skolan. Syftet med den här studien är därför att göra en inventering av 

skolpersonals upplevelser av stress och stressreducerande aktiviteter i grundskolans tidigare 

år. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Den här studien syftar till att inventera skolpersonals upplevelser av stress och 

stressreducerande aktiviteter bland barn och ungdomar i grundskolans tidigare år. Följande 

frågeställningar kommer att besvaras: 

 

1. Upplever skolpersonalen att eleverna är stressade och i så fall på vilket sätt 

upplever skolpersonalen stress hos eleverna? 

2. Vilka, om några, insatser görs för att minska stressen hos barn och ungdomar i 

skolan? 
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3 Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till studiens problemformulering.  

 

3.1 Stress i samhälle och skola 

Den snabba utvecklingen i samhället ställer stora krav på individen, och därav också på våra 

barn och ungdomar. Insikten om att samhällsförhållandena som råder påverkar vår hälsa har 

funnits länge och det finns nu även modeller för att förklara sambanden mellan social stress 

och psykisk hälsa (Hagquist, 2015). Psykisk ohälsa fortsätter att öka hos barn och ungdomar 

och studier visar att vi idag till stor del saknar verktyg för att hantera bland annat stress som är 

ett symtom av psykisk ohälsa (Ahrén, 2010). Under de senaste 10 – 20 åren har man sett att 

ungdomar är mer nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har mer värk. Något som i den 

allmänna debatten beskrivs som symtom på stress (Statens offentliga utredningar, 2006). 

          Idag är den psykiska ohälsan hos barn och unga alarmerande hög. Vidare tenderar 

depression att öka och globalt sett finns det beräkningar som tyder på att det redan 2030 

kommer vara det tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda (Duberg, Möller & Taube, 2013). 

Barn och ungdomar utbildas i skolan om vikten av hållbar utveckling, alltså människans liv på 

jorden med begränsade resurser. Frågan är dock om inte människan också kan räknas till 

denna begränsade resurs, detta då vi bland annat i flertalet nyhetsflöden kan läsa om psykisk 

ohälsa och stress som den nya tidens folksjukdom (Stressmottagningen, 2014; Folkhälsan, 

2017). Forskning visar dessutom på att psykisk ohälsa och stress kan komma och påverka 

kognitiva funktioner som delvis kan leda till koncentrationssvårigheter och minnesstörningar 

(Jonsdottir & Ellbin, 2007). Stressymptomen är idag ett stort problem i samhället hos såväl 

barn och ungdomar som vuxna. Därför känns frågan om vad vi gör för att förhindra och 

motverka spridningen av stress, oro, ångest och depressioner högst relevant. På 1177 

Vårdguiden står det att barn är mer utsatta än vuxna för stress och vidare att stress är något 

som kan påverka barnens skolgång (Magnusson Österberg, 2018). Detta samtidigt som 

uppgifter om negativ stress hos barn och ungdomar bland annat har uppmärksammats av 

Barnombudsmannen (Nyberg, 2003).  

          Mobbing kan vara en orsak till stress. Det är vanligare att yngre barn blir mobbade än 

äldre samt att pojkar tenderar oftare bli kränkta än flickor. Man har också sett att den som 

kränker oftare är äldre än den som utsätts för kränkning. Barn som anger att de blir mobbade 

på något vis men själva inte mobbar har ofta psykosomatiska besvär och känner sig stressade. 
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Ofta har också dessa barn en mörk syn på framtiden (Östberg, 2001; Nygren, 2012). Ordet 

”mobbing” används inte längre i skollagen utan istället pratar man om kränkande behandling 

eller trakasserier. När barn och unga visar ett utåtagerande beteendeproblem som bråkighet 

eller överaktivitet kan det vara ett uttryck för psykisk ohälsa som till exempel stress 

(Zetterquist & Jonsson, 2016). Hälsa och lärande, ömsesidigt, påverkar varandra och har en 

tendens att öka i en nedåtgående spiral. Utåtagerande beteende behöver därför förebyggas 

tidigt (Partanen, 2019). 

          Folkhälsomyndigheten (2018) skriver att psykisk ohälsa inte bara innebär ett lidande för 

den som är drabbad, utan att det kan leda till konsekvenser senare i livet för såväl individen 

som för samhället. Parallellt med detta visar trender på minskad trivsel i skolan, upplevd hög 

arbetsbelastning i skolarbetet samt ökad stress i samtliga åldersgrupper. Upplevelsen av stress 

kan kopplas till krav, lärmiljöer och undervisning. Långvarig psykisk ohälsa kan leda till 

svårigheter att fullfölja sin skolgång (Partanen, 2019). 

 

3.2 Begreppet stress 

Begreppet stress har tre innebörder; en vardaglig, en psykologisk och en medicinsk. En 

individ upplever stress när den utsätts för påfrestningar som överstiger den egna förmågan. 

Att känna sig ansträngd, inte hinna med det som man har tänkt, frustration, oro och att ha 

svårt att sova beskrivs ofta som stress, alternativ tecken på stress. Även magont och 

huvudvärk ingår i en vardaglig beskrivning av stress (Statens offentliga utredningar, 2006). På 

liknande sätt beskrivs begreppet på Vårdguiden 1177 där vi bland annat kan läsa att stress är 

en naturlig reaktion i kroppen vid fysisk eller psykisk ansträngning. Det står också att barn 

ofta är mer utsatta än vuxna för stress eftersom de inte kan styra över sin livssituation. 

Symtom på stress hos barn kan förutom de ovannämnda också vara att barnet får svårt att 

koncentrera sig i skolan (Magnusson Österberg, 2018). Institutet för stressmedicin (2018) 

skriver att stress kan definieras olika. Stress kan till exempel uppstå vid för hög 

arbetsbelastning, ekonomiska besvär eller ständig oro. Kroppens reaktion på stress kan vara 

att du känner dig utmattad, nedstämd och ångestfylld. Du kan också känna att du har svårt att 

koppla av. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till ohälsa i form av fysiska och 

psykiska symtom som tillexempel nämnts ovan.  

          Ungdomars syn på stress kopplas ofta samman med något som är negativt. De menar att 

det prestationssamhälle som vi lever i bidrar till stress. Tid och skönhetsideal kan var en av 

anledningarna till upplevelsen av stress. Majoriteten av alla tillfrågade ungdomar säger att 

skolan är den främsta orsaken till stress. Grundskoleelever menar att de blir stressade av att de 
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själva förväntas ta ansvar för sin skolgång. De säger också att det är för få lärare samt att de 

lärare som finns har för dålig kunskap. Vidare menar eleverna att om de skulle bli ”sedda” 

mer skulle stressen minska. Krav från föräldrar, skola eller sig själva kan också vara en 

anledning (Statens offentliga utredningar, 2006).  

 

3.3 Faran av stress 

Kognitiva förmågor handlar bland annat om informationsprocessande, det vill säga hur vi 

hämtar in, bearbetar och använder information. På så vis omfattar det varseblivningar, tankar, 

minnen, omdöme, uppmärksamhet och så vidare (Jonsdottir & Ellbin, 2007). Kognitiva 

förmågor är inte konstanta och det är just därför som en rad olika faktorer kan påverka dem 

negativt och den mest avgörande faktorn är upplevelsen av stress. Vid olika experiment som 

gjorts har det framgått att stress försämrar förmågor som behövs för att till exempel planera, 

reglera, kommunicera, samt till intellektuella och affektiva förmågor. Arbetsminnets 

funktioner försämras också kraftigt vid akut stress (Balldin & Hedevåg, 2013). Stressade 

människor kan också ha svårt för att ha många bollar i luften samt att fokusera sin 

uppmärksamhet (Jonsdottir & Ellbin, 2007). Ahrén (2010) skriver att unga måste känna sig 

trygga för att kunna prestera. Grundläggande behov som rör mat och sömn måste dessutom 

tillgodoses. Sömn är det absolut mest basala för att vi ska fungera i vår vardag men goda 

matvanor med en sund kost är också en viktig byggsten för god hälsa. Flera av våra kostvanor 

grundläggs under barn- och ungdomsåren. 

          Samtidigt som barn och ungdomar påverkas av vuxnas stress behöver de också hjälp av 

vuxna med att hantera sin stress på ett bra sätt. De behöver få återkoppling samt beröm och 

bekräftelse i saker de gör. De har också ett stort behov av kontroll och tillit, något som alla 

kan bidra med såväl privat som i sin profession (Nyberg, 2003). Förutom det som nyss 

nämnts finns det också en koppling mellan skola och barn och ungas mående. Barn som inte 

lyckas hänga med i skolarbetet får sämre självförtroende och mår psykiskt sämre än andra 

barn som lyckas (Kungliga vetenskapsakademin, 2010).  

 

3.4 Lindring vid stress 

Antropologiskt sett har daglig fysisk aktivitet varit basen i människans livsstil och en 

förutsättning för att överleva. Hjärnan är skapad för att tillhöra en kropp som rör på sig. 

Fysisk aktivitet har visat sig påverka centrala faktorer för hjärnans plasticitet i positiv 

riktning. Därför finns det skäl att ordinera fysisk aktivitet till personer som stressavlastning. 

Flickor i tonåren som upplever stress och som är fysiskt inaktiva är den grupp som löper störst 
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risk att utveckla smärttillstånd (Duberg, Möller & Taube, 2013). Parallellt med fysisk aktivitet 

som tillexempel dans har man också sett att musik har en rad goda effekter på hälsan. Musik 

ska kunna dämpa stress, påverka vårt immunsystem samt bromsa inflammationer och 

depressioner (Fancourt, Ockelford & Belai, 2013). Det finns också andra aktiviteter/metoder 

som visat sig vara avslappnande samt ha stressreducerande effekter. Forskare har bland annat 

genomfört studier på meditationsbaserade stillhets- och koncentrationsövningar med elever i 

svenska skolan och resultatet visade att övningarna inom mindfulness har flera gynnsamma 

effekter på välmående (Terjestam, Bengtsson & Jansson, 2016). Mindfulness metoder 

undersöks också utanför Sverige och även där visar forskning att metoderna har god effekt på 

vårt välmående generellt, men också att regelbundet användande under en tre månaders period 

ger minskad stress (Kuyken m.fl., 2013). I den vetenskapliga artikeln Integrating Mindfulness 

Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students står det 

förutom att mindfulness kan verka stressdämpande också att metoderna förbättrar 

koncentrationen samt bidra till bättre skolresultat (Meiklejohn mfl., 2012). 

Hälsan främjas av regelbunden fysisk aktivitet. Daglig rörelse är också bra för barn och ungas 

förutsättningar till lärande. Studier har gjorts för att se hur fysisk aktivitet kan stötta kognitiva 

förmågor. Resultatet visar att fysisk aktivitet som ger paus från undervisningen, som är 

integrerad i undervisningen eller som en form av repetition till undervisningen har bra 

inverkan. Eleverna som ingick i studien visade upp ett bättre klassrumbeteende samt att de 

kunde fokusera bättre på skoluppgifterna. Även deras skolresultat förbättrades (Partanen, 

2019). Dans har också visat sig kunna ge unga skydd mot psykisk ohälsa. En åtta månaders 

dansinterventionsstudie visade på att flickor i tonåren som led av stressrelaterade besvär fick 

ökad självkänsla.  

          I Stress i barns och ungas vardag finns en sammanställning av förslag på åtgärder som 

personal i skolan kan göra för att motverka stress. Rekommendationerna är bland annat mer 

personal/vuxna i förskolan och skolan, fler kamratstödjare, empati på schemat, förbättra 

arbetsmiljön i skolan, minska tidspressen i skolan, att skolan ska möta barnens behov inte 

samhällets, låt barn vara barn, lär barnen självkänsla och att vara nöjda med sig själva som de 

är, ha mer kulturell aktivitet i skolan och på fritiden såsom musik, drama, bild och dans. 

Dessutom bör man ha mer hälsa och idrott på skolan samt bättre företagsvård så att 

skolpersonalen mår bättre (Nyberg, 2003). Balldin och Hedevåg (2013) tillägger att ett 

inkännande bemötande mot eleverna kan verka gynnsamt på flera olika sätt. Det visar eleven 

att det finns en förståelse för svårigheter, något som i sig verkar stressreducerande. 
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3.5 Brister i skolan 

Bris skriver i sin nya årsrapport Skola, vård och omsorg. Och den psykiska ohälsan att barns 

livsvillkor måste ändras för att bryta trenden med den ökade psykiska ohälsan bland barn och 

unga i Sverige. Det handlar dels om att skolan ska främja psykisk hälsa samt skapa 

förutsättningar för en omsorg som tidigt sätter in de insatser som barnen behöver för att må 

bra. Samtidigt skriver Bris att de varje dag får samtal ifrån barn som säger att de inte vill leva 

längre, något som delvis kan bottna sig i stress och otrygghet i skolan. I samma rapport lyfter 

Bris hur livsvillkoren för barn i Sverige blivit allt hårdare med bland annat en ökad press och 

social tävlan inom flera områden. De menar att skolan brister i likvärdighet och har också 

tydliga brister när det gäller att leva upp till sitt uppdrag (Bremberg, Jägerskog & Mannby, 

2018).  

           Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar om att psykosomatiska symtom hos unga har 

fördubblats sedan 1980-talet. Myndigheten har vidare undersökt orsaken till ökning utifrån 

fyra olika områden: faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar, 

skolan och lärande samt övergripande samhällsförändringar. Slutsatsen är att skolan är en av 

anledningarna. Utifrån detta görs därför bedömningen att skolans arbete kring problemet 

behöver stärkas.  

          I en rapport från Skolinspektionen (2015) står det att inspektionen granskat elevhälsans 

arbete med att skapa förutsättningar som ska leda till bättre hälsa, ökad trygghet och ökat 

lärande hos elever i årskurser 6 – 9. Resultatet visar att elevhälsan inte jobbar på ett sätt som 

stödjer eleverna fullt ut bland annat i arbetet som syftar till att förhindra psykisk ohälsa. 

Tillgången till elevhälsa är ofta otillräcklig och psykologer saknas ofta helt i arbetet med 

förebyggande arbete och hälsofrämjande insatser. Närmare 3000 elever svarade i 

granskningens elevenkät att de mått dåligt på grund av otrygghet, nedstämdhet eller stress det 

senaste året.  

 

3.6 Skolans roll 

Skolan är inte bara centrum för inlärning och kunskap utan även en social mötesplats. Miljön i 

skolan är en stor del av den vardag som formar barn och unga. Att öka antalet lärare och att 

jobba för att hindra mobbing sammanfattas i undersökningar som två av de absolut viktigaste 

faktorerna för att förbättra barn och ungdomars psykosociala hälsa (Ahrén, 2010). I skollagen 

finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö i skolan som också innefattar elevernas 

fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Detta ett led i skolans lärandemiljö som i sin tur är 

avgörande för hur elever kan prestera i skolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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          Elevhälsan är ett team i skolan som ska användas som ett verktyg i skolans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. Dessa ska också arbeta för att undanröja hinder som kan finnas för elevers 

enskilda lärande. Elevhälsans områden är viktiga och kan handla om psykisk hälsa, 

arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor. Deras uppdrag handlar bland annat om att främja 

elevers lärande, utveckling och hälsa. De ska också förebygga ohälsa och 

inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och 

hälsa. De ska dessutom uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. Tecken på att ett barn 

mår dåligt är ofta svårtolkade. Det kan därför vara svårt för den enskilde läraren att förstå 

elevers olika beteenden, orsak till beteendet samt veta hur han eller hon ska handla. 

Förändringar i beteende, förändrat skolresultat, diffusa psykosomatiska symtom eller psykiska 

symtom som tillexempel tillbakadragenhet eller tillbakagång i utvecklingen kan vara tecken 

på dåligt mående. I dessa situationer är det elevhälsan som ska bidra med sin kunskap och ge 

stöd. Lärarens uppgift är egentligen i första hand att stötta elevernas lärande medan elevhälsan 

ska bidra med annat som kan hjälpa eleven i dennes situation (Zetterquist & Jonsson, 2016).  

          Det har visat sig att stress på grund av högra krav är vanligare bland äldre elever och 

framför allt hos flickor (Statistiska centralbyrån, 2012). Parallellt med detta har man insett att 

elever som redan har låg måluppfyllelse kan vara en indikation på att barn och unga redan 

mår dåligt. Det finns alltså ett samband mellan hur barn och unga mår och presterar men vi 

saknar tillräckligt med kunskap för vi ska komma till rätta med problemen. Det är dock av 

stor vikt att fallen följs upp noggrant (Ahrén, 2010). Balldin och Hedevåg (2013) menar att 

det är avgörande att skolan är funktionell för att kunna fungera som en viktig skyddsfaktor för 

barn och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det innebär att skolan bland annat på en 

organisatorisk nivå har riktlinjer och handlingsplaner för samverkan mellan personal inom 

skolan. Det ska också finnas en samverkan med föräldrar och professionella aktörer. Vidare 

skulle ökad kunskap och verktyg för att kartlägga och förstå svårigheter som elever kan lida 

av leda till en bättre förståelse. Med större insikt och förståelse skulle vårt arbete med att 

hjälpa på olika sätt komma längre. Det skulle skapa fler infallsvinklar till de olika problem vi 

möter och på så vis kan vi i nästa steg bemöta dem annorlunda. Skolan behöver dessutom bli 

mer begriplig, hanterbar och meningsfull. På så vis förebygger vi risken för att elever hamnar 

i en negativ stress och inlärning underlättas. Även Skolverket lyfter vikten av mötet mellan 

skola och föräldrar, som de menar måste stärkas så att föräldrarna blir delaktiga i sina barns 

skolgång och på så vis kan vara till större hjälp för deras skolgång (Statens folkhälsoninstitut, 

2010). 
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4 Teoretiskt perspektiv  

 

Studien kommer att göra anspråk på att beskriva skolpersonals upplevelser med det teoretiska 

perspektivet fenomenologi, vilket ger förutsättningar för att studera och tematisera 

upplevelser. Studiens ämne är stress i skolan. Begreppen stress, skolpersonal, lärande och 

hälsa är centrala begrepp för analysen. Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkten för 

studien och där igenom dess relevans för studien. 

 

4.1 Fenomenologi 

Fenomenologi som teoretiskt perspektiv har sitt ursprung i samhällsvetenskapen och uppkom 

som ett komplement till positivismen. Fenomenologin grundades som filosofi av Edmund 

Husserl kring 1900. Därifrån utvecklades den vidare som existentiell filosofi av Martin 

Heidegger samt därefter i existentiell och dialektisk riktning av Jean-Paul Sartre och Maurice 

Merleau-Ponty. Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som försöker förstå 

sociala fenomen utifrån aktörers egna perspektiv, alltså hur fenomenet upplevs av dem. Enligt 

Merleau-Ponty ska man beskriva den så exakt och fullständig som möjligt snarare än att 

försöka förklara eller analysera den (Kvale & Brinkmann, 2014). 

          Fenomenologer är intresserade av att kartlägga hur människor upplever 

livsvärldsfenomenen. Livsvärlden är världen som den upplevs i vardagslivet direkt och 

omedelbart helt oberoende av och före förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett fenomen 

är det som visar sig, inte bara för blotta ögat, utan också för den rena tanken. Fenomen är 

fakta (Bjurwill, 1995). Stress som fenomen beskrivs i denna studie som ett symtom av 

psykisk ohälsa och beskrivs kunna ge känslor som utmattning, ångest, nedstämdhet, värk, oro 

samt sömnsvårigheter (Institutet för stressmedicin, 2018; Ahrén, 2010; Statens offentliga 

utredningar, 2006). Parallellt med detta skriver Duberg, Möller och Taubes (2013) i sin studie 

att den psykiska ohälsan hos barn och unga i dag är alarmerande hög, en fara då vi vet att 

stress påverkar barnens skolgång negativt (Magnusson Östberg, 2018).  Eftersom 

fenomenologiska ansatser har som mål att komma så nära verkligheten som möjligt med 

exakta beskrivningar om vad människor upplevt (Kvale & Brinkmann, 2014) är just 

fenomenologi ett bra teoretiskt ramverk i denna studie för att förstå begreppet stress. 

          Fenomenologiska studier studerar alltså mänskliga händelser så som de omedelbart 

upplevs i den verkliga miljön (Yin, 2013).  
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Den fenomenologiska utgångspunkten handlar om att gå tillbaka till sakerna själv där 

perceptionen har stor betydelse (Bjurwill, 1995). Man vill komma fram till det konkreta, 

naturliga och autentiska i fenomenet. Det kan liknas med en upptäcksresa där målet är att hitta 

en hittills okänd plats. En fenomenolog observerar, analyserar och beskriver. Tankesättet hos 

en fenomenolog är att tänka intuitivt och abstrakt. Generalisering står i fokus. Man vill se 

fenomenet ur så många synvinklar som möjligt med målet att sanningen ska bli sannare och 

verkligheten verkligare. På så vis behöver tidigare omdömen reduceras, förutfattade meningar 

och gammalt måste rensas bort. Det fenomenologiska språket är ett vetenskapligt språk. Det 

är alltså inte särskilt poetiskt utan tvärtom mycket utförligt och mångordigt. (Bjurwill, 1995). 

Perspektivet handlar kort och gott om att skapa ny och tillförlitlig kunskap (Starrin & 

Svensson, 1994). 

          Fejes och Thornberg (2009) skriver att fenomenologi är en lämplig metodansatts om 

man som forskare avser att använda sig av intervjuer som metod för att komma åt hur 

personer upplever ett fenomen. De skriver också att fenomenologisk forskning är 

teorigenererande och inte teoritestande. Staffan Larsson (2005) skriver vidare att i en 

fenomenologisk tradition är en god struktur helt avgörande. 

          Med fenomenologi som teoretiskt perspektiv var min strävan att undersöka 

skolpersonals upplevelser av fenomenet stress i den verklighet som de förhåller sig till i 

grundskolan. Syftet var att precisera följande frågeställningar: Upplever skolpersonalen att 

eleverna är stressade och i så fall på vilket sätt? Vilka om några insatser görs för att minska 

stressen hos barn och unga i skolan? För att sedan hitta essensen kategoriserade jag insamlad 

data under teman (se 5.3 analys av data) som vidare ska motsvara det essentiella i 

skolpersonalens upplevelser kring fenomenet stress i grundskolan. 
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5 Metod 
 
 

I denna studie har en kvalitativ metod använts då syftet är att undersöka skolpersonals 

upplevelser kring ämnet stress hos elever i skolan. Kvalitativ forskning innebär att man lägger 

fokus på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande samt handlande. Den datainsamlingsmetod som använts i denna studie är den 

kvalitativa intervjun i form av en semistrukturerad intervju. Den kvalitativa intervjun är en 

forskningsmetod som ger tillträde till människors upplevelse av den levda världen och har 

som mål att producera kunskap. Det mesta av den kunskap som kommer fram i studier där 

intervjuer används som datainsamlingsmetod, särskilt den fenomenologiska, kan sägas handla 

om människors upplevelser. Fenomenologi innebär fokusering på medvetandet och 

livsvärlden. Den vill erhålla nyanserade beskrivningar och kvalitativa aspekter av 

intervjupersonens livsvärld och försöker täcka både faktaplanet och meningsplanet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I kvalitativa intervjuer finns inget strikt manus. Det finns inte heller något 

direkt frågeformulär med en fullständig lista över de frågor som ska ställas till 

undersökningsdeltagaren, det är vanligt att utgå ifrån en intervjuguide (bilaga 4). En kvalitativ 

intervju försiggår som ett samtal där frågorna är öppna och inte slutna (Yin, 2013), man söker 

svar på hur något är beskaffat (Starrin & Svensson, 1994). 

 

5.1 Urval 

Denna studies empiri har samlats in genom intervjuer med fem personal i grundskolans 

tidigare år, detta eftersom det fanns fem att tillgå. Första kontakten togs via muntlig kontakt 

med rektorn på skolan där syftet med studien presenterades tillsammans med en förfrågan om 

medverkan (bilaga 1). Skolan valdes på grund av att just denna skola valde att tacka ja till att 

delta i studien. Till en början hade en annan skola tillfrågats men som på grund av tidsbrist 

valde att inte delta. Efter att samtliga medverkande informerats och tackat ja till att delta 

följde en kontakt för att stämma tid till intervju.  Det fanns också en specifik önskan om att 

intervjua en rektor, en lärare, en fritidspedagog, en skolkurator och en skolsköterska. Fyra av 

fem var utbildade för sitt uppdrag. Den femte hade påbörjat en utbildning som denne på grund 

av personliga skäl tvingats hoppa av. Alla undersökningsdeltagare arbetade i en kommun i 

Mellansverige och på samma grundskola.  
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Nedan presenteras informanterna utifrån arbetsroll samt erfarenhet. 

• Undersökningsdeltagare 1 är skolkurator. Har tidigare jobbat inom socialtjänsten 

som handläggare för ensamkommande barn. Har examen från socionomprogrammet. 

• Undersökningsdeltagare 2 arbetar som fritidspedagog samt i klass som assistent. Har 

påbörjat en lärarutbildning men av personliga skäl tvingats avsluta. 

• Undersökningsdeltagare 3 är skolsköterska. Har tidigare arbetat på barn- och 

ungdomskliniken. Är examinerad barnsjuksköterska.  

• Undersökningsdeltagare 4 är examinerad lärare med fritidspedagogsutbildning samt 

vidareutbildad inom montessoripedagogiken. 

• Undersökningsdeltagare 5 är rektor. Har tidigare arbetat som lärare. Är examinerad 

lärare och läser just nu på rektorsprogrammet.  

 

5.2 Datainsamling 

Väl på plats fick undersökningsdeltagarna mer ingående information om studiens syfte samt 

ett kontrakt om samtycke för underskrift (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på 

undersökningsdeltagarnas skola och tog mellan 15 - 20 minuter. För dokumentation användes 

mobiltelefon med ljudupptagning. Vid intervjutillfällena ställdes frågor om fenomenet stress 

(bilaga 4). Frågorna var utformade i avsikt att få svar på studiens frågeställningar. Intentionen 

var att låta undersökningsdeltagarna få tala så fritt som möjligt men vid behov ställdes 

följdfrågor. Intervjuerna hölls enskilt i klassrum som för tillfället var lediga. 

 

 5.3 Analys av data 

Efter att intervjuerna var genomförda så transkriberades de i sin helhet. Ljudfilerna spelades 

då upp och allt som sades skrevs ned ordagrant i ett dokument på dator. Viss redigering 

gjordes för läsbarhetens skull. Insamlade data bearbetades sedan med hjälp av tematisk analys 

(Braun & Clark, 2006) (bilaga 3). Alla empiriska fenomen är kvalitativa. Fokus i den 

kvalitativa analysen bör därför vara att undersöka beskaffenheten. Målet med analysen är att 

identifiera det ännu okända egenskaperna och innebörderna av fenomenet stress. Kvalitativa 

analyser används ofta med fenomenologi som teoretiskt perspektiv (Starrin & Svensson, 

1994). Tematisk analys kan bidra med det. 

          Modellen som användes bestod av 6 steg och har skapats av Braun och Clarke (bilaga 

3). Som första steget i modellen bekantar sig forskaren med materialet för att förstå 

undermeningar och mönster. I detta arbete handlade det om att lyssna igenom inspelat 
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material och transkribera. Andra steget innebar kodning av data och steg tre handlar om att 

söka teman. I fjärde steget omarbetades de första temana för att se om dessa borde delas upp i 

mindre teman. Femte steget handlar om att förfina temana ännu mer, definiera essensen av 

vad dessa innebar och namnge därefter. Slutligen presenteras temana i analysen som ett sista 

och sjätte steg. Tematisk analys är en grundläggande metod för kvalitativ analys. Tematisk 

analys har teoretiska frihet och är därför ett flexibelt och användbart forskningsverktyg 

(Braun & Clark, 2006). I en tematisk analys läggs fokus på vad som sägs snarare hur något 

sägs (Bryman, 2018). Analysen kan därför med fördel användas till fenomenologi som 

teoretiskt perspektiv där syftet är att finna essensen i det undersökta fenomenet.  

 

5.4 Etiska överväganden 

I God forskningssed kan man läsa om vilka etiska överväganden man som forskare behöver ta 

hänsyn till. Bland annat lyfts vikten av att individerna i en studie måste skyddas från skada 

och kränkning. De ska informeras om att de kommer ingå i ett forskningsprojekt och att deras 

samtycke, gärna skriftligen, behöver finnas. Personerna i intervjuerna ska vara helt anonyma. 

Frågeställningar i undersökningen ska vara relevanta och metoderna rimliga. Det ska finnas 

en analysdel samt en diskussionsdel där eventuella felkällor nämns. Bakgrunden till 

undersökningen ska tydligt redovisas. De slutliga resultaten som visas ska vara så rättvisa som 

det bara går. En ansökan till FEN vid Högskolan Dalarna har gjorts och blivit godkänd (HDa 

dnr 7.1-2018/1345).  

          Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att man som intervjuare behöver tänka på 

vilka goda effekter som undersökningen skall ge samt vilka konsekvenser undersökningen 

kan ge för dem som deltar. De skriver vidare om att man som forskare behöver fundera kring 

hur man själv kan komma att påverka undersökningen att andra etiska krav som ställs på 

forskaren är att hen ska söka uppnå hög vetenskaplig kvalité på den kunskap som publiceras.  
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6 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet. I analysen har tre huvudteman framkommit. Dessa är: 

Stress hos barn och unga, Hur stress visar sig hos barn och unga samt Skolans hjälp till barn 

och unga som lider av stress. Temat Stress hos barn och unga handlar till stora delar om det 

faktum att samtliga undersökningsdeltagare upplever stress hos delar av de barn och unga som 

går på skolan där de arbetar. Temat Hur stress visar sig hos barn och ung beskriver på vilket 

sätt som undersökningsdeltagarna upplever stress hos barn och unga på skolan som de arbetar. 

Temat Skolans hjälp till barn och unga som lider av stress förklarar hur 

undersökningsdeltagarna arbetar för att motverka samt minska den stress som finns hos barn 

och unga på skolan.  

 

6.1 Stress hos barn och unga 

Det är tydligt att begreppet stress är svårtolkat samt att varje undersökningsdeltagare har sin 

särskilda syn av vad begreppet innebär. På frågeställningen Upplever du att eleverna på din 

skola är stressade? ger genomgående alla undersökningsdeltagare en förklaring kring orsaken 

till varför eleverna är stressade snarare än att konstatera stress hos eleverna med ett ja eller 

nej. Resultatet visar dock att samtliga undersökningsdeltagare upplever stress hos delar av de 

barn och unga som de kommer i kontakt med på skolan:  

 

Har man ingen bästis så kan man bli stressad. Det märks att elever mår dåligt. (Intervju # 1 skolkurator) 

 

Men jag tror att en del barn, jamen en del barn är stressade. Dom har, jag tror dom har, dom har svårt att 

hantera liksom sitt mående. Och sen är det ganska så utåtagerande. (Intervju # 3 skolsköterska) 

 

Men rent ja, visst finns det barn också som man ser är stressade i olika situationer också. Absolut. (Intervju # 5 

rektor) 

 

6.2 Hur stress visar sig hos barn och unga 

Även i frågeställningen På vilket sätt är eleverna stressade lyfter undersökningsdeltagarna 

bakomliggande orsak i stället för att berätta hur stressen ter sig hos eleverna. Gemensamt för 

flera av undersökningsdeltagare är att det märker ett utåtagerande beteende hos de elever som 

är stressade. Detta beteende kan ligga både på ett verbalt och kroppsligt plan. Till exempel så 

förklarar skolkuratorn hur elever som inte fått de betyg de vill ha riktar sitt missnöje verbalt 

mot lärare och skolans system: 
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Så, men däremot hade jag sagt att den här stressen är utåtvänd. Alltså den är vänd mot att den här läraren ger 

mig inga betyg, det här systemet är inte bra, den här skolan är inte bra. (Intervju # 1 skolkurator) 

 

Den intervjuade fritidspersonalen lyfter att stress hos eleverna ofta går ut över deras sociala 

sammanhang på så vis att de börjar retas eller mobba andra elever. Hen lyfter också 

kärleksproblem som något som kan visa sig hos eleverna. Det finns dock en misstanke om att 

hen menar att dessa problem är något som kan skapa stress snarare än att de uppstår om 

eleverna redan är stressade: 

 

Mobbningar, retstickerier, kärleksbekymmer, så det finns ju mycket. (Intervju # 2 fritidspersonal) 

 

Den intervjuade läraren säger även hen att elever som upplever stress ofta blir utåtagerande på 

ett sätt som påverkar omgivningen i och med att eleverna blir destruktiva och retas. Hen 

menar också att de direkt skapar konflikter med sina skolkamrater: 

 

Att dom blir destruktiva, att dom sitter och retas, att dom vill ha. Ja… (Intervju # 4 lärare) 

Dom blir, dom gör, dom gör, skapar konflikter. (Intervju # 4 lärare) 

 

Två av undersökningsdeltagarna beskriver att eleverna själva har svårt att hantera sitt mående 

och på grund av det blir utåtagerande. Vidare lyfts det faktum att dåliga hemförhållanden kan 

vara avgörande för hur elever mår. Läraren berättar att elever som inte får den 

uppmärksamhet hemma som de behöver kommer till skolan och gör sig synliga, söker 

kontakt, via ett mindre önskvärt beteende: 

 

Dom har, jag tror dom har, dom har svårt att hantera liksom sitt mående. Och sen är det ganska så 

utåtagerande. (Intervju # 3 skolsköterska). 

 

Barn som har svårt hemma dom är ju stressade över det och det ter sig ju, det tar ju oftast uts här i skolan. Att 

dom kommer hit och är utåtagerande för att dom, för det är ingen som ser det hemma. (Intervju # 4 lärare) 

 

Ett annat beteende som undersökningsdeltagarna kopplar till stress är mental låsning, alltså att 

eleverna inte förmår sig att prestera på den nivå som de i normala fall kan. Två av 

undersökningsdeltagarna nämnde på hur eleverna blir oförmögna att ta instruktioner alternativ 

slutar prestera mer eller mindre helt. I dessa fall krävs det ofta att en lärare sitter bredvid som 

stötta och hjälper eleven med förståelse och vägledning: 
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Dom rör sig oroligt, dom kan inte sitta stilla. Dom vill, dom kan inte ta instruktioner. Dom behöver någon som 

sitter med dom hela tiden för dom förstår inte. (Intervju # 4 lärare) 

 

Bland annat så kanske dom inte presterar någonting alls för dom, för att det låser sig. (Intervju # 5 rektor) 

 

Bara en av undersökningsdeltagarna berättar hur hen upplevt att elever som är stressade tar till 

flykt. Ett instinktivt beteende för att komma bort från hela situationen som de känner sig 

stressad i: 

 

Blir stressade och kanske fly, för den vill fly. (Intervju # 5 rektor) 

 

Vissa elever tenderar också att visa en ovilja gentemot skolan men ibland också till att 

överhuvudtaget vilja gå upp på morgonen. Skolkuratorn som lyfter detta beskriver det hela 

som en psykisk ohälsa kring barnet där utlösaren relativt ofta kan vara en känsla av ensamhet: 

 

Det kan vara en sån där stressfaktor som också kan lägga sig som psykisk ohälsa för barn som inte vill gå upp 

på morgonen, vill inte komma till skolan för man har faktiskt ingen att umgås med. Väldigt stressande. (Intervju 

# 1 skolkurator) 

 

En av undersökningsdeltagarna beskriver hur elever med stress kan visa upp brist på tålamod. 

Hen kopplar detta till elever med invandrarbakgrund som försöker nå skolans pedagogiska 

mål men misslyckas och har svårt att acceptera den satta bedömningen: 

 

Och det gör ju att man märker brist på tålamod. Har svårt att liksom också hantera vad det är för typ av 

kriterier som gäller för att få ett godkänt betyg. (Intervju # 5 rektor) 

 

Somliga elever blir också rastlösa när de blir stressade. Det visar de genom att bli fysiskt 

aktiva. Den intervjuade läraren beskriven också stressen då som en oro i kroppen hos 

eleverna. Hen förklarar vidare att upplevelsen är att eleverna inte klara av situationen: 

 

Dom blir oroliga i kroppen. (Intervju # 4 lärare) 

 

Alltså, dom rör sig mycket mer. (Intervju # 4 lärare) 

 

Man ser att dom passar, dom fixar inte det här. (Intervju # 4 lärare) 
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Sammanfattningsvis upplever flera av undersökningsdeltagarna ett utåtagerande beteende hos 

de elever som är stressade. Mental låsning, flykt, ovilja, brist på tålamod och rastlöshet 

förekommer också.  

 

6.3 Skolans hjälp till barn och unga som lider av stress 

Under intervjuerna så framgår det att undersökningsdeltagarna arbetar på olika sätt för att 

minska stressen hos barn och unga på skolan. Överlag verkar det inte som om de har några 

direkta specifika metoder för att stötta eleverna utan samtal är det stöd som verkar vara det 

främsta hjälpmedlet. Annars arbetar de utifrån tillvägagångsätt som faller dem själva i smaken 

baserat på kunskap och erfarenhet. 

 

Man försöker uppmärksamma att barn som inte mår så bra. Försöka kolla vad det beror på. Fråga, prata. Att vi 

har samtalsstöd med kuratorer och sånt om det behövs. (Intervju # 2 fritidspersonal) 

 

Vi har hälsosamtal och då frågar vi ju hur dom mår. (Intervju # 3 skolsköterska) 

 

Jamen då har vi ju elevhälsan som man får, ja, som man får ta kontakt med så att dom rycker in att man får 

träffa kurator om det är, är, väldigt, väldigt negativt liksom. (Intervju # 4 lärare) 

 

Och vi kan ju koppla på utifrån dom professioner som sitter i elevhälsan med samtalsstöd ifrån skolkurator. 

(Intervju # 5 rektor) 

 

Skolkuratorn berättar att gruppstärkande övningar används. Dock inte för att hjälpa den 

enskilde individen utan snarare för att stärka gruppen i sig. Övningar fungerar också som 

redskap för att skapa förståelse av de spelregler som gäller i skolan. På så vis förklara 

skolkuratorn att oro hos eleverna minskar och de ges goda chanser att bli vänner: 

 

För dom yngre barnen, alltså, jag tänker att det liksom kommer in mycket så här gruppstärkande övningar, som 

vi gjorde här. Som handlar egentligen om att eleverna ska lära känna varandra. (Intervju # 1 skolkurator) 

 

Den intervjuade fritidspersonalen är den enda som lyfter betydelsen av miljön och regler. Till 

en början hörs en viss osäkerhet i hens svar men hen landar till slut i att berätta att skolan 

jobbar med att skapa lugn i klassrum och trapphus. Att eleverna inte ska springa och skrika i 

skolans lokaler. Hen berättar också att hen försöker uppmärksamma barn som inte tycks må så 

bra: 

 



 

20 
 

Ja. Jag har ingen bra koll. Men, men det jag känner som görs är väl att vi försöker ha en lugn miljö i 

klassrummet. Att det försöks ha en lugn miljö i trapphus. Att det inte ska skrikas och springas. (Intervju # 2 

fritidspersonal) 

 

… man försöker uppmärksamma att barn som inte mår så bra, försöka kolla vad det beror på. Fråga, prata…. 

(Intervju # 2 fritidspersonal) 

 

Endast en av undersökningsdeltagarna berör det fysiska måendet under intervjun. Hen säger 

att det är viktigt att eleverna ska äta tillräckligt och röra på sig för att må bra. Hen är också 

den enda som nämner att skrämtid hos barn och unga behöver begränsas för att balansera den 

psykiska ohälsan som kan förekomma som stress. Sist nämner hen också att hen samtalar med 

föräldrar: 

 

…  jag pratar om hur viktigt det är att äta bra. Att man ska röra på sig, att man ska begränsa 

skärmanvändandet. Att man måste… Jamen. Att man har en bra grund för att orka med skolan. (Intervju # 3 

skolsköterska) 

 

… samtal med föräldrar, och jag hoppas att det är någon som kanske tar till sig. (Intervju # 3 skolsköterska) 

 

Den intervjuade läraren berättar att hen använder avslappningsövningar för att minska 

stressen hos eleverna. Att läsa sagor menar hen också verkar lugnande på eleverna. Hen lyfter 

samtidigt att hen tror att flera av hennes kollegor gör likadant: 

 

Att varje dag efter skolan, särskilt om vi hade jobbiga dagar så försökte vi sitta alldeles tyst en stund och bara 

liksom fokusera på någon liten grej. Eller lyssna på sagor för att varva ner. (Intervju # 4 lärare) 

 

Jag tror att alla vi försöker. Alla på den här skolan försöker liksom ha någon avslappnande övningar för att 

barnen ska liksom lära sig varva ner. (Intervju # 4 lärare) 

 

Flera av undersökningsdeltagarna nämner elevhälsan som insats till elever som mår dåligt. De 

berättar att där finns samtalsstöd men även annan hjälp i form av skolledning, skolsköterska, 

skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. Lärarna som arbetar på skolan får göra anmälningar 

till rektor om de upplever en oro kring en elev.  

 

Ja där har vi ju skolhälsan då som består av skolledning, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och 

skolläkare. (Intervju # 5 rektor) 
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Dom får ju anmäla att, jamen, jag behöver lyfta den här eleven i en EHT som det heter. (Intervju # 5 rektor) 

 

Den intervjuade läraren berättar att elever som behöver mer stöttning för att lyckas klara sin 

skolsituation kan bli placerade i mindre grupper. Där får de antingen sitta enskilt eller med 

färre barn än i klassrummet. Samtidigt som läraren lyfter detta som ett alternativ förklarar hen 

också att hen tycker att dessa situationer är svåra att handskas med: 

 

Sen är det ju för dom här barnen som, som behöver mer stöttning för att klara av sin, klara av skolsituationen så 

är det väl att vi har, försöker ha små grupper. Där dom kan sitta antingen enskilt eller med, med en mindre 

grupp. Men det tycker, det är svårt tycker jag. (Intervju # 4 lärare) 

 

Som sista steg i mer allvarligare fall så förklarade den intervjuade rektorn att ärendet 

remitteras vidare till externa ställen som tillexempel BUP och samtalsmottagningen: 

 

Inledningsvis sen får man ju remittera vidare om det skulle finnas behov då till externa ställen som BUP och 

samtalsmottagningen. (Intervju # 5 rektor) 

 

Sammanfattningsvis visar studien att samtal är den metod som främst används för att stötta 

stressade elever. Andra metoder är bland annat gruppstärkande övningar, medveten miljö, 

regler, diskussioner om ett hälsosamt leverne, avslappningsövningar samt undervisning i 

mindre grupper. 
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7 Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer studiens syfte, metod och resultat att knytas samman. Studien syftar 

till att inventera skolpersonals erfarenhet av stress och stressreducerande aktiviteter bland 

barn och ungdomar i skolan. Resultatet visar att elever i grundskolan är stressade. Personal på 

den skolan där studien genomförts arbetar till viss del med att motverka stressen hos eleverna. 

 

7.1 Barn och unga lider av stress 

Studien visar att skolpersonal som arbetar på skolan upplever att delar av de barn och unga 

som går på den undersökta skolan upplever stress. Det framgår också tydligt i undersökningen 

att begreppet stress är svårtolkat. Flera av undersökningsdeltagarna tvekar lite i början innan 

de slutligen berättar hur de upplever stress hos eleverna på skolan. Zetterquist och Jonsson 

(2016) bekräftar detta när de skriver att det kan vara svårt för den enskilde läraren att tolka 

elevers beteende, förstå orsak eller veta hur han eller hon ska handla. De skriver vidare att i 

dessa situationer är det elevhälsan som ska bidra med sin kunskap och ge stöd. Lärarens 

uppgift är egentligen i första hand att stötta elevernas lärande medan elevhälsan ska bidra med 

annat som kan hjälpa eleven i dennes situation. Balldin och Hedevåg (2013) menar att ökad 

kunskap och verktyg för att kartlägga och förstå svårigheter som elever kan lida av kan leda 

till en bättre förståelse. Denna ökade förståelse skulle sedan göra att vi kommer längre i vårt 

arbete med att hjälpa elever på olika sätt. Då kan vi förstå att det finns olika förklaringar till 

de olika problem vi möter och på så vis kan vi i nästa steg bemöta dem annorlunda.  

          Det är också relativt tydligt att undersökningsdeltagarna verkar ha insikt i vad som är 

orsaken till att eleverna är stressade men samtidigt att det är svårt att göra något åt det. Alla 

som intervjuades är överens om att barn och unga på skolan upplever stress i olika former. I 

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige står det om kopplingen mellan skola 

och mående, när de lyfter att barn som inte lyckas hänga med i skolarbete får sämre 

självförtroende samt att det mår psykiskt sämre än andra barn (Kungliga 

vetenskapsakademien, 2010).  

 

7.2 Hur stress visar sig hos barn och unga 

Flera av undersökningsdeltagarna tycks veta orsaken till varför eleverna på skolan är stressade 

men det är inte lika självklart att beskriva hur stressen ter sig. Resultatet visar dock att 

samtliga av de intervjuade var eniga om att stressade elever blir utåtagerande på något vis. 

Vissa av eleverna ger sig på sina kompisar genom att mobba eller retas medan andra ger 
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uttryck för sin stress med ett verbalt oönskat språk. Zetterquist och Jonsson (2016) skriver att 

ordet ”mobbing” inte längre används i skollagen utan istället pratar man om kränkande 

behandling eller trakasserier. Det styrker också resultatet som pekar på att stressade elever 

kan bli utåtagerande när de skriver att utåtagerande beteendeproblem som bråkighet eller 

överaktivitet kan vara ett uttryck för psykisk ohälsa. Skolverket menar att det är viktigt att 

förebygga utåtagerande beteende tidigt, detta på grund av att hälsa och lärande ömsesidigt 

påverkar varandra och har en tendens att öka i en nedåtgående spiral (Partanen, 2019). I 

Vardagen i skolan: arbetsmiljö, vänner och mobbing står det att det är vanligare att yngre 

barn blir mobbade än äldre. Pojkar blir oftare kränkta än flickor och oftast så är den som 

kränker äldre än den som utsätts för kränkning. Barn som anger att de blir kränkta på något 

vis men själva inte mobbar har ofta psykosomatiska besvär och känner sig stressade. Ofta har 

också dessa barn en mörk syn på framtiden (Östberg, 2001). 

          Undersökningen visar även att elevernas prestation kan bli direkt påverkad av stress 

genom att eleverna drabbas av mental låsning. De tappar mer eller mindre förmågan att ta 

instruktioner från lärare, alternativt så tappar de förmågan att arbeta och tänka. Vid dessa 

tillfällen försöker skolan lösa problemen genom att ha en stöttande lärare tillhands. Jonsdottri 

och Ellbin (2007) lyfter att stress har just den påverkan på kroppens funktioner när de skriver 

att våra kognitiva förmågor blir påverkade. Att hämta in, bearbeta och använda information 

kan bli svårt lika så att vara fokuserad och hålla uppmärksamhet. Rapporter från Statistiska 

centralbyrån i Barns upplevelser av skolan (2012) visar att stress på grund av högra krav är 

vanligare bland äldre elever och framför allt hos flickor. Ahrén (2010) tillägger att låga betyg 

kan vara en indikation på att elever redan mår dåligt, därför bör dessa fall följas upp noggrant. 

Sambandet mellan hur barn och unga mår och presterar finns men vi saknar kunskap om hur 

vi ska komma till rätta med problemen.  

          Undersökningen visar vidare att det tycks vara ganska vanligt att elever som är 

stressade saknar tålamod samt blir oroliga. Undersökningsdeltagarna beskriver att dessa 

elever har ett behov av att röra på sig mycket mer och att de då inte platsar i de förhållanden 

som råder på skolan. Det finns forskare som har gjort studier för att se hur fysisk aktivitet kan 

stötta kognitiva förmågor och resultatet visar att fysisk aktivitet som ger paus från 

undervisningen, som är integrerad i undervisningen eller som en form av repetition till 

undervisningen verkar gynnsamt. Bland annat visade eleverna upp ett bättre klassrumbeteende 

samt att de kunde fokusera bättre på skoluppgifterna. De visade också upp bättre skolresultat 

(Partanen, 2019).  
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7.3 Metoder för att lindra stress hos barn och unga i skolan 

Undersökningsdeltagarna arbetar med att lindra stressen hos eleverna på olika sätt men 

vanligast är att erbjuda samtalsstöd. En av undersökningsdeltagarna använder sig av övningar 

för att stärka eleverna i grupp där man bland annat pratar om regler som finns på skolan, och 

just vikten av regler lyfter även en annan av undersökningsdeltagarna upp då hen belyser 

värdet av en lugn miljö i klassrum och trapphus som uppnås genom att eleverna inte tillåts 

springa eller skrika inomhus. Denna undersökningsdeltagare säger också att hen försöker 

uppmärksamma barn som inte mår bra. Balldin och Hedevåg (2013) skriver att ett inkännande 

bemötande är en framgångsfaktor på många olika sätt. Den visar på att det finns en förståelse 

för svårigheter, något som i sig verkar stressreducerande.  

          En av undersökningsdeltagarna förklara att hon brukar prata med eleverna om vikten av 

att röra på sig samt att äta för att må bra. Duberg, Möller och Taube (2013) menar att fysisk 

aktivitet kan vara en strategi för att förebygga och motverka dåligt mående som tillexempel 

depression och ångest. De menar vidare att fysisk aktivitet kan stärka självkänslan. 

Antropologiskt sett har daglig fysisk aktivitet varit grundläggande i människans livsstil och en 

förutsättning för vår överlevnad. Hjärnan är skapad för att tillhöra en kropp som rör på sig. 

Fysisk aktivitet har visat sig påverka centrala faktorer för hjärnans plasticitet i positiv 

riktning. Därför finns det skäl att ordinera fysisk aktivitet till personer som har symtom som 

kan kopplas till hög stressbelastning. Flickor i tonåren som upplever stress och som är fysiskt 

inaktiva är den grupp som löper störst risk att utveckla smärttillstånd, skriver de. Ahrén 

(2010) skriver att unga måste känna sig trygga för att kunna prestera samt att grundläggande 

behov som rör mat och sömn måste tillgodoses. Sömn är absolut mest grundläggande för att 

vi ska fungera i vår vardag men även goda matvanor med en sund kost är en viktig 

förutsättning för god hälsa. Flera av våra kostvanor grundläggs under barn- och ungdomsåren. 

Samma undersökningsdeltagare förklara vidare att skrämtiden hos barn och unga behöver 

begränsas eftersom även det kan påverka måendet. Sist nämner hen också att kontakten med 

föräldrar är viktig. Balldin och Hedevåg (2013) instämmer med att samarbetet mellan 

föräldrar och andra aktörer är central och en förutsättning för framgångar i skolan. Mötet 

mellan skola och föräldrar måste stärkas så att föräldrarna blir delaktiga i sina barns skolgång 

och på så vis kan vara till större hjälp, menar Skolverket (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Gällande skärmtid så finns det forskning som visar på att tv-tittande ökar risken för 

utåtagerande beteendeproblem. Tiden för tv-tittande har ökat de senaste 50 åren (Statens 

offentliga utredningar, 2006). 
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Avslappningsövningar som att läsa sagor eller mindfulness i form av medveten fokusering är 

det bara en av undersökningsdeltagarna som använder. Terjestam, Bengtsson och Jansson 

(2016) menar att mindfulness metoder har bra inverkan på vårt mående. Elever som utövat 

metoderna kontinuerligt under en period blev att må bättre, utvecklade sina sociala relationer 

samt fick bättre kontrollförmåga. Forskning har också visat att mindfulness är effektiv för att 

lindra och motverka stress man har också sett att mindfulness bidrar till bättre skolresultat. 

(Kuyken m.fl., 2013; Meiklejohn m.fl., 2012). I andra kontrollerade försök har det visat sig att 

mindfulness minskar förekomsten av psykiska problem bland högskolestuderande. Därför 

finns det god evidens för att träning i mindfulness minskar förekomst av psykiska problem 

även hos unga. Mindfulness handlar om att öva sig i värderingsfri medvetenhet i nuet om 

tankar, känslor och handlingar. Det finns också starkt vetenskapligt stöd som visar att viss 

avslappningsträning kan reducera förekomsten av huvudvärk hos barn och ungdomar (Statens 

offentliga utredningar, 2006). 

          En av undersökningsdeltagarna förklarade att vissa elever som lider av stress ofta har 

svårt för att klara av sin skolsituation och kan därför bli placerade i mindre grupper för att 

lyckas. I dessa grupper får eleven sitta med bara några enstaka elever alternativ helt ensam. 

Vid allvarliga fall har skolan som rutin att koppla in elevhälsan som stöttning till elever som 

mår dåligt på grund av stress. I detta team finns skolledning, skolsköterska, skolkurator, 

skolpsykolog och skolläkare. Teamet tar vid om en orosanmälan gjorts från någon 

skolpersonal. Som ett sista skede i riktigt allvarliga fall remitteras ärendet vidare till BUP och 

samtalsmottagningen. Zetterqusit och Jonsson (2016) skriver att elevhälsans arbete bedrivs på 

tre nivåer. Det är dels hälsofrämjande och förebyggande men också åtgärdande. Det 

hälsofrämjande arbetet ska syfta till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande. Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa och det 

åtgärdande arbetet handlar om insatser för att hantera problem och situationer som uppstått i 

en grupp eller hos individ. Ahrén (2010) skriver att öka antalet lärare och att arbeta aktivt för 

att hindra mobbing sammanfattas i undersökningar som två av de absolut viktigaste sakerna 

för att förbättra barn och ungdomars psykosociala hälsa. Duberg, Möller och Taube (2013) 

lyfter hur Socialstyrelsen understryker vikten av att strategier vidtas för att förbättra den 

psykiska hälsan hos unga. Tillvaron i skolan behöver bli mer begriplig, hanterbar och 

meningsfull. På så vis förebygger vi risken för att elever hamnar i en negativ stress och 

inlärning underlättas (Balldin & Hedevåg, 2013).  
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8 Metoddiskussion  

 

I föreliggande studie har fenomenet stress utforskats i skolmiljö genom intervjuer med fem 

skolpersonal. Forskningsansatsen har varit kvalitativ och studien har bedrivits utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer fick 

undersökningsdeltagarna prata relativt fritt om stress samtidigt som frågorna i intervjuguiden 

hjälpte till att rikta undersökningsdeltagarna mot det tänkta fenomenet. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att man som forskare ska fundera över om intervjuresultatet kan bero på att 

frågorna varit ledande. Det är svårt att säga hur mycket frågor samt följdfrågor kombinerat 

med mitt tillvägagångssätt under intervjun har påverkat informanternas svar, men min 

upplevelse är att trots eventuell styrning har insamlingen av data varit positiv. Detta då 

frågorna som jag ställde under intervjutillfällena gav mig svar på mina frågeställningar och 

studiens syfte kunde ringas in.  

          Vissa intervjupersoner tycks vara bättre än andra. Goda intervjupersoner är 

samarbetsvilliga och välmotiverade. De är också vältaliga och kunniga. Vidare är de 

sanningsenliga, konsekventa, ger sammanhängande redogörelser och motsäger inte hela tiden 

sig själva. De håller sig till intervjuämnet och förvirrar sig inte hela tiden (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I föreliggande studie erfar jag denna aspekt då min upplevelse var att de 

undersökningsdeltagare som inte pratade så mycket var svårare att intervjua.  

 

8.1 Tillförlitlighet 

Yin skriver att ett delmål i kvalitativ forskning är att man som forskare måste beskriva och 

dokumentera de kvalitativa forskningsmetoderna så att andra människor kan förstå och 

bedöma dem. All data måste finnas tillgänglig för granskning. Man bör också arbeta 

metodiskt och vara grundlig i forskningsarbetet samt dubbelkolla procedurer och data. Han 

skriver också att oavsett vilket slag av data som insamlats bör studiens slutsatser hänvisas till 

dess data (Yin, 2013).  

          I kvalitativa intervjuer är det inte helt självklart att tala om reliabilitet eller 

tillförlitlighet. Dock måsten intervjuaren självklart vara lyhörd och uppmärksam på saker som 

tonfall, ansiktsskiftningar samt andra kroppsrörelser som kan ha betydelse (Trost, 2010). 

Validitet och trovärdighet i föreliggande studie kan anses vara tillförlitlig då alla steg i 

forskningsprocessen beskrivs på ett tydligt sätt. Informanterna har valts ut efter studiens syfte 
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och frågeställningar. Studien drar inte några allmängiltiga slutsatser utan söker enbart 

beskriva hur informanterna upplever fenomenet stress ur deras livsvärld. 

          Resultatet av ett fenomenologiskt projekt är insikten om fenomenet och beskrivningen 

av den insikten. Dock kan det finnas en problematik med att omsätta tanken till ord, som i 

denna studie där de som intervjuas ska sätta ord på sina tankar. Detta lyfter Bjurwill (1995) då 

han skriver att det finns ett avstånd mellan tanken och ordet vilket leder till att resultatet av 

tankearbetet kan vara svårt att förmedla till andra. Ett annat problem som Ahrne och Svensson 

(2017) skriver om är att människor som studeras kan bli påverkade. Vissa kan till och med 

ljuga eller göra motstånd på grund av rädsla. Därför är resultat från en undersökning aldrig 

slutgiltiga, på grund av att det är en del av det som man undersöker och därmed kan påverka 

själva föremålet för undersökningen. I liknande anda lyfter Kvale och Brinkmann (2014) att 

intervju inte ett samtal där parterna är likställda eftersom det är forskaren som kontrollerar 

situationen. 
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9  Slutsats 
 

 

Syftet med den här studien var att inventera personal på en skolas upplevelser av stress och 

stressreducerande aktiviteter bland barn och ungdomar i grundskolans tidigare år. I analysens 

resultat kan läsas att det gemensamma för all intervjuad skolpersonal var upplevelsen av stress 

hos vissa av eleverna på skolan. Det framgick också att begreppet stress är svårtolkat och 

upplevelsen kan variera från person till person. Undersökningsdeltagarna använde sig av olika 

metoder i försök att lindra stressen men ingen direkt uttalad metod för att motverka.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Steen och jag är examinerad och verksam lärare på Mjälga Montessori 

skola i Borlänge. Parallellt med detta läser jag just nu ett Magisterprogram i pedagogiskt 

arbete på Högskolan Dalarna och kommer inom ramen av programmet att forska. 

 

Min tanke med forskningen är att undersöka om skolpersonal (lärare, rektorer, fritidspersonal 

och skolsköterska) i grundskolan arbetar med aktiviteter/metoder för att förebygga och 

motverka stress hos eleverna, och i sådant fall hur. Jag anser att detta är ett väldigt viktigt 

arbete då tidigare forskning samt pågående debatter visar på att den psykiska ohälsan hos barn 

och ungdomar fortsätter att öka, vilket ur många aspekter är ett stort problem.  

 

Metoderna i mitt forskningsarbete kommer huvudsakligen bygga på intervjuer, och i samband 

med detta skriver jag därför till er, då min förhoppning är att Ni skulle vilja vara en del av 

mitt arbete genom att låta mig göra intervjuerna på er skola. Undersökningen kommer att ske 

hösten 2018. Min önskan är att få intervjua rektor, lärare, fritidspersonal och skolsköterska. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som leder 

undersökningen. I rapporteringen i form av examensarbete på Högskolan Dalarna kommer 

informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Ditt/ert deltagande i studien är helt frivilligt. Du/ni kan närsomhelst avbryta ditt/ert deltagande 

utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig som genomför studien och jag nås på 

emelie.steen@edu.borlange.se 

 

 

Du/Ni tillfrågas härmed om deltagandet i denna undersökning. 

Med vänliga hälsningar Emelie Steen 
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Bilaga 2 

 

Stress i skolan 

 

Samtycke till att delta i studien 

  

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor.  Jag får behålla den skriftliga informationen. 

 

Jag samtycker till att delta i studien Stress i skolan. 

         

Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivits i 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

(Braun & Clark s. 35 2006) 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

1. Vem är du? 

2. Vad har du för erfarenhet/utbildning? 

 

 

Huvudfrågor att få svar på: 

 

1. Upplever undersökningsdeltagaren att eleverna är stressade och i sådant fall på vilket 

sätt upplever undersökningsdeltagaren stress hos eleverna? 

2. Vilka om några insatser görs för att minska stressen hos barn och unga på skolan? 

 


