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Skolstress och somatiska besvär hos ungdomar i gymnasiet 

Finns det skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program? 

 

 
I uppsatsen undersöktes faktorer som bidrar till skolstress och somatiska symtom hos 

ungdomar på studieförberedande- och yrkesförberedande gymnasium av båda könen. 

Deltagarna var 105, varav 59 från de studieförberedande programmen, 23 elever var killar och 

36 var tjejer samt, 46 var från de yrkesförberedande programmen, varav 25 var killar och 21 

var tjejer. Undersökningen var kvantitativ och enkäter skapades som innehöll 42 frågor 

varefter 10 variabler skapades av dessa och en fråga analyserades med kvalitativ ansats. 

Resultaten visade att studenterna på de studieförberedande programmen generellt upplevde 

mer skolstress. Tjejerna upplevde mer skolstress, externa krav, somatiska-, psykosomatiska 

besvär och de ansåg sig ha för höga krav på sig själva. Korrelationen mellan somatiska besvär 

och skolstress var positiv och resultatet var signifikant. Studien visade att elever led av både 

Skolstress, Somatiska- och Psykosomatiska besvär och dessa borde tas i åtanke av både 

vårdnadshavare och lärare i skolsituationer. Relibiliteten för alla variabler utom Somatiska 

besvär var god och eftersom reliabiliteten var låg fanns risk för att samband inte var 

signifiktanta . Det fanns även en risk att Skolstressen var högre på grund av att det var nära 

terminsavslut. Förslag till vidare studier var att undersöka varför killar inte upplever samma 

besvär som tjejer. 

 

Nyckelord: Studieförberedande program, yrkesförberedande program, 

skolstress, somatiska besvär, negativa psykosomatiska besvär, 

könskillnader 

 

 

School-related stress and somatic complaints among adolescents in high school 

Are there differences between academic and vocational programs? 

 

 
The essay investigated factors that could contribute to school-related stress and somatic 

complaints among adolescents at academic- and vocational programs in high school in both 

sexes. There were 105 participants, whereof 59 from the academic programs, 23 where boys 

and 36 were girls and 46 from the vocational programs, whereof 25 were boys and 21 were 

girls. The study was a quantitative one and questionnaires were created from which contained 

42 questions after which 10 variables were created and one question was analyzed with a 

qualitative approach. The results showed that students at the academic programs generally 

experienced more school-related stress. Girls experienced more school-related stress, external 

demands, somatic- and psychosomatic complaints and they thought they had too much 

demands on themselves. The correlation between somatic complaints and school-related stress 

was positive and the result was significant. The study showed that students suffered from both 

school-related stress, somatic- and psychosomatic complaints and this should be taken into 

consideration from both caregivers and teachers in school situations. The reliability for all 

variables other than Somatic complaints was good. There was a risk that the school-related 

stress was high because of closeness to end of semester. A suggestion for further studies was 

to examine why boys does not experience the same difficulties as girls.  

 
Keywords: academic program, vocational program, school-related stress, somatic complaints, negative 

psychosomatic complaints, sex differences 
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Tonåren har beskrivits som en stressfull förändringstid och har ansetts vara en av de svåraste 

perioderna i livet (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson- Sarnecki, 2011.) Flera studier i 

Sverige har indikerat att det har skett en dramatisk ökning av stress och stressrelaterade 

hälsoproblem bland ungdomar. Under de senaste årtiondena har antalet 16-åringar som 

rapporterat stress, utmattning, psykosomatiska besvär såväl som psykologisk och fysisk 

spändhet ökar stadigt (Låftman, Almquist, & Östberg, 2013., Salmela-Aro, & Tynkkynen, 

2012., Schraml et al., 2011., SOU:2006:77). Denna alarmerande trend bör tas allvarligt. Det 

faktum att ungdomar och unga vuxna utgör den största gruppen av patienter inom psykiatrin i 

Stockholm indikerar att det är något mer än en vanligt stormig period av stress hos ungdomar 

i dagens samhälle (Schraml et al., 2011). 

 Elever kan delas in i olika grupperingar gällande hur engagerade de är i sitt skolarbete 

och hur utbrända och stressade de är (Tuominen- Soini, & Salmela-Aro, 2013.) Engagemang 

består av tre delar: emotionell energi, dedikation till skolan och ett beteende som består av full 

koncentration och hängivelse. Skolrelaterat engagemang är en positiv del medan, hos elever 

som är oengagerade i skolan kan likställas med skolrelaterad utbrändhet. Med skolrelaterad 

utbrändhet menar författarna att elever känner sig utmattade inför skoluppgifter, elever har en 

cynisk och likgiltig syn på skolan och upplever känslor som otillräcklighet som elever. 

Tuominen-Soini et al. (2013) delar in elever i fyra olika grupperingar varav engagerade elever 

visar minst tecken på utbrändhet och stress, engagerade men utmattade har en låg utbrändhet 

men högre på stress och utmattning jämfört med engagerade elever. Cyniska elever visar en 

låg grad av engagemang, låg utbrändhet men hög cynism och utbrända elever visar däremot 

hög utbrändhet, stress, känsla av otillräcklighet och utmattning. De cyniska och utbrända 

eleverna har även ett sämre självförtroende än de engagerade och engagerade men utmattade 

elever har. Däremot visar utbrända och engagerade men utmattade elever mest depressiva 

symtom. Engagerade och engagerade men utmattade elever är även de elever som får de 

högsta betygen i gymnasiet och som sannolikast kommer att börja studera på högskola eller 

universitet och avsluta med en examen. 

 Det finns en genusbunden förändring av engagemanget under gymnasieperioden 

(Tuominen-Soini et al., 2013).  Killar tenderar att börja gymnasiet som engagerade elever 

men när de avslutar sina gymnasiestudier är det ovanligt att killar är engagerade. För tjejer är 

det vanligt att börja gymnasiet som engagerade men när de avslutar sina studier är det 

vanligast för tjejer att tillhöra gruppen engagerade men utmattade elever.  

 Elever kan delas in i tre olika grupper gällande stress (Schraml et al., 2011). Kronisk 

stress, hög grad av stressymptom och ingen upplevd stress. De elever som tillhörde grupperna 

högre grad av- eller kronisk stress upplevde mycket högre krav ifrån sig själva och andra, 

upplevde lågt socialt stöd ifrån andra, hade mer sömnproblem och dåliga matvanor. De som 

tillhörde gruppen som inte upplevde någon signifikant stress hade inte dessa problem och 

rapporterade även att de hade ett högre självförtroende och självkänsla som i mindre grad var 

beroende av prestationer i skolan.  

 Det finns flera olika faktorer som kan predicera den upplevda skolrelaterade stressen. 

Studier har gett indikationer på att elevers självförtroende gällande deras intelligens och 

förmåga att prestera, krav på dem i skolan, de slutbetyg de får samt känsla av kontroll är 

starka variabler för att kunna predicera stress. För killar finns det starka indikationer på att 

även rädsla inför och en benägenhet att misslyckas hos eleverna kunde förutspå graden av 

stress de upplevde, samt om de hade ett självförtroende som baserats på prestationer medan 

tjejer verkar uppleva högre stress relaterad till skolarbeten och krav som de möter jämfört 

med killar (Ollfors & Andersson, 2007., Schraml et al., 2011.) 

 Krav kan vara stimulerande men om de blir till en arbetsbörda kan detta leda till stress. 

Elever som hela tiden upplever att kraven når utöver deras kapacitet kan de reagera fysiskt 

och få flera besvär (Låftman et al., 2013., Torsheim et al., 2001.) Krav kan vara både externa 
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och interna. Externa krav kan till exempel vara krav ifrån andra person så som föräldrar, 

syskon, lärare och klasskamrater. Interna krav är de som individerna sätter på sig själva. 

Externa krav kan även bli interna för att de påverkar personen till den grad att de själva börjar 

ställa samma krav på sig själva för att leva upp till förväntningarna (Låftman et al., 2013., 

SOU:2006:77.) 

 Låftman et al. (2013) menar att krav från föräldrar är vad som elever kan uppleva som 

mest stressfullt. Även om eleverna anser att det är positivt att bli pådrivna av sina föräldrar 

kan det gå över styr när eleverna känner att de inte längre orkar plugga men måste för att göra 

föräldrarna till lags. Många elever kan även jämföra sig med äldre syskon där de känner att de 

måste vara minst lika bra som dem eller ännu bättre i skolan vilket de anser kan vara 

stressande. 

 Det har nyligen föreslagits att övergången mellan högstadiet och gymnasiet samt att 

utbildningsprogrammet kan spela en destabiliserande roll i skolrelaterad stress och utbrändhet 

(Salmela-Aro et al., 2012.) I många Europeiska utbildningsystem sker övergången från 

grundskolan antingen till ett studieförberedande eller till ett yrkesförberedande program. 

Programmet som väljs avgör vilken typ av lärandemöjligheter elever har. I de akademiska 

programmen ökar kraven från skolan och ungdomar blir mer medvetna om de individuella 

skillnader som finns mellan varandras förmågor och prestationer (Salmela-Aro et al., 2012. 

SOU:2006:77).  

 De studieförberedande programmen kan passa elever dåligt eftersom det är mindre 

omsorg och en mindre stöttande lärar-elev relation, en ökad social jämförelse mellan eleverna 

och en ökad konkurrens mellan eleverna, jämfört med de yrkesförberedande programmen 

(Låftman et al., 2013-; Salmela-Aro et al., 2012., SOU:2006:77). Elever som jämför sig med 

andra kan känna att eftersom alla andra i klassen får höga betyg måste även de enskilda 

eleverna lyckas med detta.  Detta kan öka den skolrelaterade stressen medan på de 

yrkesförberedande programmen, som är mindre krävande, kan samma stress istället minska. 

De elever som väljer ett studieförberedande program kan uppleva atmosfären i klassrummet 

som mer konkurerande än vad eleverna vid de yrkesförberedande programmen gör. Detta 

eftersom det är mer  tonvikt på betygen och eleverna kan uppfatta högre krav och 

förväntningar ifrån lärarna. Framförallt är tjejer noga med att få höga betyg på de 

studieförberedande programmen medan killar, som fortfarande vill ha höga betyg, nöjer sig 

med ett VG (Låftman et al., 2013., SOU:2006:77). Att tjejerna anser sig ha mer externa krav 

och själva har högre krav på sig själva än vad pojkarna har kan leda till känslor av utmattning 

och tillräcklighet för tjejer. På de yrkesförberedande programmen är kraven ofta lägre och det 

är en tryggare och mer stöttande miljö för eleverna vilket kan ge upphov till känslor som 

kompetens och sammanhang för eleverna (Salmela-Aro et al., 2012., SOU:2006:77).  

 Studier har visat att elever på de akademiska programmen upplever högre stress än de 

elever som går på de yrkesförberedande programmen (Ollfors et al., 2007.) På de 

studieförberedande programmen blir eleverna mer stressade av alla skolarbeten som finns och 

de krav som de möter ifrån sig själva och andra. Istället menar Ollfors et al. (2007) att elever 

på de yrkesförberedande programmen upplever mer stress och brist på kontroll i förhållande 

till psykosociala problem och problem med nära relationer. Ollfors et al., (2007) menar dock 

att det inte är någon skillnad mellan den upplevda stressen i samband mellan skolarbeten hos 

tjejer på de studie- respektive yrkesförberedande programmen medan killarna på de 

studieförberedande programmen upplever högre grad av stress i samband med skolarbeten 

jämfört med killar på de yrkesförberedande programmen (SOU:2006:77). 

 Salmela-Aro et al. (2012) visade med sin studie kring utbrändhet hos ungdomar i 

gymnasiet att det finns en skillnad i utbrändheten hos elever på de studie- respektive 

yrkesförberedande programmen. De definierade utbrändhet med samma tre komponenter som 

Tuominen-Soini et al. (2013) definierar lågt engagemang. De elever som går på de 



 
  6 

studieförberedande programmen visar en högre grad av utbrändhet och cynism jämfört med 

de yrkesförberedande programmen.  

 Huvudvärk och ont i magen är de två mest vanliga hälsorelaterade klagomål hos 

skolelever. Antalet skandinaviska skolelever som rapporterar dessa smärtor såväl som nack- 

och ryggont, utmattning och svindel har ökat bland båda könen de senaste årtiondena (Hjern, 

Alfven, & Östberg, 2008., SOU:2006:77., Torsheim, & Wold, 2001.) 

 Det finns viktiga faktorer som påverkar de somatiska och psykologiska besvär som kan 

uppstå. Dåliga relationer med lärare och jämnåriga, lågt socialt stöd ifrån både lärare och 

klasskamrater samt krävande skolarbeten är några av de faktorer som kan påverka ifall en elev 

börja lida av somatiska och/ eller psykologiska besvär (Hjern et al., 2008. Torsheim et al., 

2001.) 

 Hjern et al. (2008) menade att det finns ett positivt samband mellan  externa krav, 

mycket skolarbeten och psykosomatiska besvär, som t ex nervositet, irritation och oro. Han 

menade att elever som ansåg sig ha för höga krav, för mycket skolarbeten led också av mer 

psykosomatiska besvär än andra elever Har eleverna en hög daglig stress finns det en positiv 

relation mellan stressen, somatiska och psykologiska besvär (Hjern et al., 2008. Ollfors et al., 

2007. Torsheim et al., 2001.) Detta är i linje med att elever som upplever sig stressade sällan 

enbart har ett somatiskt eller psykologiskt problem utan ofta lider av flera olika besvär både 

somatiska och psykologiska (Torsheim et al., 2001).  

 Det finns en skillnad mellan hur ofta och vad tjejer och killar upplever för somatiska och 

psykologiska besvär i samband med stress. Tjejer upplever oftare magont och huvudvärk i 

samband med skolstressorer än vad killar gör. De upplever även mer psykologiska problem så 

som nervositet, oro, utmattning och otillräcklighet, lågt självförtroende, oro inför hur de 

uppträder och mer depressions symtom än vad killar gör (Hjern et al., 2008., Ollfors et al., 

2007., Salmela-Aro et al., 2012., Schraml et al., 2011., Torsheim et al., 2001). Det har 

föreslagits att tjejer är mer känsliga inför stress och psykologiska besvär på grund av att tjejer 

reagerar mer negativt på konkurrenskraftigt lärande, så som det ofta är på studieförberedande 

program, och därför är mer utsatta för stressfulla händelser vilket gör dem känsligare inför de 

negativa effekter det kan ha (Salmela-Aro et al., 2012). Killar däremot tenderar att få problem 

med sitt beteende i skolsituationer och externa symtom som cynism när de upplever sig 

stressade (Salmela-Aro et al., 2012., Tuominen-Soini et al., 2013).   

Frågeställningar och hypotes 
Tonvikten har lagts på somatiska stressbesvär, skolstress samt krav och stöd. 

 Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns några skillnader mellan ungdomar 

på studieförberedande- respektive yrkesförberedande program upplevde sig stressade och i 

vilken mån detta påverkade deras mående. Uppsatsen syftade även till att undersöka om det 

fanns fler faktorer än val av program och kön som kunde påverka den skolrelaterade stressen, 

och även om det är skillnader mellan könen.  

 Frågeställningarna i denna uppsats var: Finns det någon skillnad mellan den upplevda 

skolstressen hos studieförberedande- respektive yrkesförberedande program? och b) Upplever 

tjejer mer skolstress, somatiska- och negativa psykosomatiska besvär än killar? och c) Finns 

det något samband mellan stress och somatiska besvär? och d) Finns det något samband 

mellan stressade elever och  negativa psykosomatiska besvär? och e) Kan stödet de upplever 

sig ha påverka den upplevda stressen? och f) Kan de egna kraven eleverna har på sig och som 

andra har på dem påverka deras skolrelaterade stress? och g) Påverkas den skolrelaterade 

stressen om elever jämför sig med andra? 

 Den första hypotesen var att ungdomar inom studieförberedande program upplevde mer 

skolrelaterad stress än de ungdomar som läste på ett yrkesförberedande program. Den andra 

hypotesen var att tjejer i större utsträckning än killar upplevde sig stressade över skolarbeten 

och krav som de mötte ifrån andra och sig själva och därför led av mer somatiska- och 
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negativa psykosomatiska besvär. Den tredje hypotesen var att de elever som upplevde att de 

hade mycket stöd ifrån andra gällande skolan upplevde även lägre stress än de elever som inte 

ansåg sig stöttade. Den fjärde hypotesen var elever som upplevde en hög grad av stress 

upplevde även en högre grad av somatiska samt psykosomatiska besvär medan de elever som 

upplevde en lägre grad av stress hade mindre somatiska- och psykosomatiska besvär. Den 

sista hypotesen var att elever som jämförde sig mycket med andra upplevde mer skolrelaterad 

stress eftersom kraven ifrån dem själva ökade. 

 

 

Metod 
Deltagare 
I undersökningen valde totalt 105 ungdomar att besvara en utdelad enkät. Alla elever var ifrån 

samma stad men gick på fyra olika program varav två var studieförberedande och två var 

yrkesförberedande.  

 Från de studieförberedande programmen var det totalt 59 elever som enkäten delades ut 

till och alla valde att delta i undersökningen. Deltagarna var mellan 16 och 19 år gamla (M = 

17.5, s = 0.5). De var 36 tjejer och 23 killar.  

 På de yrkesförberedande programmen var det totalt 46 elever som fick enkäten utdelad 

och även i detta fall valde alla elever att besvara den. Deltagarna var mellan 17 och 19 år 

gamla (M = 18, s = 0.3). De var 21 tjejer och 25 killar som deltog i undersökningen. En enkät 

uteslöts vid analysen för att en deltagare hade valt att inte svara på en stor del av enkäten. En 

bedömning gjordes att deltagarens svar inte behövdes eftersom det fanns tillräckligt många av 

deltagarens kön som hade besvarat enkäten.  

 De som gick på de yrkesförberedande programmen var ett halvt år äldre än de på de 

studieförberedande programmen. 

Instrument 
Enkäten började med tre sakfrågor (Torst, & Hultåker, 2007) där eleverna skulle svara på om 

de var tjej eller kille, hur gamla de var och vilket program de gick på. Därefter följde fyra 

attitydfrågor (Torst et al., 2007) som mätte de somatiska besvär eleverna kunde ha och åtta 

frågor som mätte de psykosomatiska besvär eleverna kan ha. Därefter följde sju frågor som 

mätte de externa krav eleverna kunde möta, fyra frågor som mätte det upplevda stödet och 

ytterligare fyra frågor som från början var tänkt skulle mäta interna krav med sedan visade sig 

vara starkast ensamma. Därmed innehöll enkäten 42 frågor. Torst et al. (2007) föreslog att det 

i enkäter bör undvika negationer eftersom många som läser enkäter missar att det är en 

negation och därmed missar vad frågan egentligen handlar om och dessutom är det svårt för 

deltagarna att förstå vad frågan faktiskt handlar om. Negationer har i största möjliga mån 

undviktis.  

 För att mäta de somatiska och psykosomatiska besvären hos eleverna togs frågorna ifrån 

The HBSC symptom checklist (Aaroe & Wold, 1993). Det är en checklista som valdes för att 

mäta de somatiska och negativa psykosomatiska besvären. Huvudvärk, ont i magen, svårt att 

somna och svårt att komma upp på morgonen valdes ut för att mäta de somatiska besvären. 

Nedstämdhet, irritation, nervositet, och orolighet valdes för att mäta Negativa psykosomatiska 

besvär eleverna kunde lida av. Frågorna i listan är formulerad så att frågorna lyder ”Under de 

senaste 6 månaderna har du upplevt...” Tidsgränsen tog jag bort och frågade enbart efter hur 

ofta de upplever följande fråga. Originalformuläret använde en fempoängs skala medan jag 

valde att använda en 4 poängs skala istället och valde att sällan och aldrig båda skulle ge ett 

poäng eftersom enkäten inte frågade efter under hur lång tid något av symtomen har upplevts 

utan enbart hur ofta deltagaren upplever symtomet. Eleverna kunde svara ”Varje dag”, ”Flera 

gånger i veckan”, Någon gång i månaden” eller ”Sällan/Aldrig”. Frågorna bedömdes ligga på 

en intervallnivå trots att de ligger nära ordinalnivå. Detta för att skillnaden mellan de olika 
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svarsalternativen bedömdes inte skiljas  åt tillräckligt för att ordnialnivå skulle vara det mest 

lämpat. Cronbach’s alfa för variabeln Somatiska besvär var .67 vilket är en lägre reliabilitet 

än vad som vore att föredra och för variabeln Negativa psykosomatiska besvär blev Cronbachs 

alfa .75 vilket är en god reliabilitet 

 Det konstruerades även frågor som skalvändes för att mäta Positiv psykosomatik, vilket 

innebar om eleverna fick höga poäng hade de låg Positiv psykosomatik, och dessa var glad, 

upprymd, engagerad och förväntansfull. Det finns ett internt bortfall under frågan upprymd. 

Där flera valde att inte besvara hur ofta de kände sig upprymda. Detta gav ett intern bortfall 

och en anledning till att de inte svarade hur ofta de var upprymda kan vara för att de inte 

kände till vad upprymd betydde. För den positiva psykosomatiken blev Cronbachs alfa .71. 

 I enlighet med andra uppsatser (Karlsson & Gräns, 2010., Karlsson & Gräns 2011) och 

med tidigare arbeten (Låftman et al., 2013) konstruerades fyra frågor som mätte det upplevda 

stödet som eleverna ansåg sig ha. Frågorna låg på en fempoängs likert-skala med 

svarsalternativen ”Håller med helt” till ”Håller inte med alls”. Exempel på en av frågorna i 

enkäten är ”Jag kan få stöd av mina föräldrar/vårdnadshavare”. Variabeln Stöd fick ett 

Cronbachs alfa på .74 vilket ger en god reliabilitet.  

 Vid mätningen av de externa kraven som eleverna kan uppleva användes frågor ifrån 

The academic self efficacy scale (Roser, Midgley, & Urdan, 1996). Responsalternativen i 

denna skala var en fempoängs likert skala där deltagarna kunde svara från ”Håller med helt” 

till ”Håller inte med alls”. Att de höll med indikerade att de hade höga externa krav på sig 

själva. Exempel på frågor från skalan är Mina föräldrar/vårdnadshavare ställer för höga krav 

på mig”, ”Skolan tar upp för mycket tid”, ”Det är för många prov i skolan” och ”Det är för 

många arbeten i skolan t ex inlämningsuppgifter, grupparbeten”. Varibeln Externa krav gav 

en god reliabilitet med ett Cronbachs alfa på .79.  

 För att mäta den upplevda Skolstressen studerades tidigare litteratur. De frågor som 

användes omformulerades för att överensstämma mer med språk som eleverna använder och 

som mäter det jag har för avsikt att mäta. Hjern et al. (2008) använde flera frågor i sin enkät 

för att mäta skolstressorer och ifrån den tog jag ”Jag känner mig stressad”, ”Jag stressar fast 

att jag inte behöver det”.  Det togs även frågor från The academic self efficacy scale (Roser et 

al., 1996) som passade in i variabeln Skolstress. Dessa frågor var ”Jag blir stressad av 

hemläxor”, ”Jag känner mig stressad inför prov” och ”Jag oroar mig inför vilket betyg jag ska 

få”.  Resterande frågor som mätte skolstress konstruerades efter idéer ifrån ett kvalitativt 

arbete (Låftman et al., 2013). Frågorna låg på en fempoängs likertskala där de kunde svara 

”Alltid”, ”Ofta”, ”Ibland”, ”Sällan” eller ”Aldrig”. En mycket god reliabilitet gav variabeln 

Skolstress: värdet på Cronbachs alfa blev .89. 

 Från början var det tänkt att fyra frågor i enkäten skulle mäta de interna kraven. Dessa 

frågor konstruerades efter resultat inom kvalitativ forskning där dessa frågor hade ställts 

(Låftman et al., 2013).  Frågorna gav för lågt Cronbach’s alpha för att kunna ge en bedömning 

att de avsåg att mäta samma sak. Frågorna ”Jag jämför mig ofta med andra” och ”Jag jämför 

mina betyg med andra i klassen” visade ha en god reliabilitet .72 och skapade en egen 

variabel Extern jämförelse.  

 Vid vidare analys av frågorna gjordes bedömningen att de två sista inte passar in i någon 

av de variabler som skapats och bedömningen gjordes att dessa frågor fick ligga för sig själva. 

Frågorna om de interna kraven mättes på en fempoäng likertskala och löd ”Jag ställer för höga 

krav på mig själv”, och ”Jag känner att jag har kontroll över min skolsituation”. De kunde 

svara ”håller md helt”, ”Håller delvis med”, ”Tycker varken eller”, ”Håller delvis inte med” 

eller ”Håller inte med alls”.  

 En sista variabel, Må bra, skapades med enbart en fråga, den allra sista under Skolstress. 

Frågan konstruerades för att se om eleverna, trots att de kan uppleva sig stressade och ha flera 
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besvär, ändå mår bra. Frågan låg på en fempoängs likertskala där de kunde svara ”alltid”, 

”ofta”, ”ibland”, ”sällan” eller ”aldrig” och löd ”Jag mår bra”. 

 Enkäten avslutades men öppen fråga där eleverna själva fick skriva i svaret. Frågan löd 

”Vad gör du för att må bra?”. En kvalitativ ansats intogs för att analysera svaren på enkäten.  

Svaren kodades och flera kategorier skapades. Dessa kategorier omvandlades till tre teman 

som skrevs in i SPSS. Om eleverna gjorde något av de teman som fanns fick det en 1 och om 

de inte gjorde det fick det en 0. Detta för att undersöka om vad de gör för att må bra kan ha en 

påverkan på hur stressade de kände sig och hur många psykosomatiska besvär de hade. De tre 

teman som kom fram vid analysen var- Umgås med andra, Träna och Spela data-/ tv-spel. 

 Vid dataanalysen kodades de elever som gick på de studieförberedande programmen 

som 1:or och de som gick på de yrkesförberedande programmen som 2:or. Tjejer som 1:or 

och killar som 2:or.   

Tillvägagångssätt 
Med tanke på frågeställningarna var det lämpligast att göra en enkätundersökning. Enkäten 

skapades via Google Drive som har en funktion där det går att skapa enkäter. Ett missivbrev 

skapades till eleverna som de fick läsa innan enkäten i ett Word dokument. Enkäten sparades 

som en PDF fil men konverterades till ett Word dokument för att kunna klistras in i 

missivbrevet till eleverna. Dessa häftades samman och delades ut till eleverna.  

 Fyra program i en medelstor stad i Västra Götaland tillfrågades om två studie- respektive 

två yrkesförberedande program kunde delta i studien. Den första kontakten med rektorerna på 

skolan gjordes genom ett telefonsamtal där jag presenterade mig själv och berättade kort om 

min uppsats. Därefter frågade jag om jag kunde få skicka ett missivbrev via mejl till dem där 

det mer ingående stod om vad uppsatsen skulle handla om. Rektorerna skickade antingen 

vidare missivbrevet själv till lärarna eller bad mig direkt att skicka missivbrevet till lärarna 

med deras godkännande.  

 Missivbrevet som skickades ser likadant ut med en skillnad att beroende på program har 

jag ändrat namnet på programmet som jag ville skulle ingå i min undersökning.  

 Enkäten delades ut i början av lektionerna och tog mellan fem och femton minuter att 

genomföra. Därefter lämnade eleverna in enkäten till mig som närvarande hela tiden. Alla 

enkäter fick vid databearbetning ett idnummer för att lätt kunna navigera i enkäterna och för 

att ytterligare anonymisera deltagarna. 

Etisk behandling  
Både i missivbrevet till rektorer/ lärare och till det som eleverna fick stod det att deltagandet 

var frivilligt samt att de fick avbryta sitt deltagande om och när helst de ville. Det stod även 

med i brevet att de skulle vara helt anonyma samt att det enbart skulle vara jag som 

bearbetade enkäterna. I missbrevet till eleverna, som de fick behålla om de önskade, fanns 

namn och mejladress till uppsatsförfattaren och handledaren om de hade frågor eller inte 

längre önskade delta i studien. 

 

 

Resultat 
I uppsatsen undersöktes det om fanns några skillnader i vilken mån ungdomar på 

studieförberedande- respektive yrkesförberedande program upplever sig stressade och hur 

detta kunde påverka deras mående samt om det fanns andra faktorer som kunde påverka den 

skolrelaterade stressen, och även om det är skillnader mellan könen. 

 Fokus låg på somatiska besvär och den skolrelaterade stressen och därför valdes dessa 

två som beroende variabler vid dataanalys där sambanden mellan dessa och andra symtom 

samt krav och stöd undersöktes. Utöver de två beroende variablerna var det åtta variabler som 

blev de oberoende variablerna samt tre variabler ifrån en kvalitativ analys av vad ungdomarna 
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gjorde för att må bra. Det undersöktes vilka av dessa variabler som hade starkast samband 

med beroende variablerna.  

 För medelvärden och standardavvikelser för de tio variablerna inklusive de tre teman, se 

tabell 1. Av tabell 1 framgår att skattningarna för Somatiska besvär, Negativa psykosomatiska 

besvär och Positiv psykosomatik låg mellan ”Flera gånger i veckan” och ”Någon gång per 

månad”.  Stöd låg på ”Håller delvis med”.  Externa krav och Extern jämförelse låg närmare 

”Håller delvis med” än ”Tycker varken eller”. Skolstress låg mellan ”Ibland” och ”ofta” och 

Må bra låg närmast ”Sällan”. För höga krav på sig själv låg mellan ”Tycker varken eller” och 

”Håller delvis med” och Har kontroll över skolsituationen låg mellan”Håller delvis inte med” 

och ”Tycker varken eller”. Skattningen på temanen Träna och Spela data-/ tv-spel låg under 

hälften och temat Umgås låg över att hälften av deltagarna gjorde det för att må bra.  

 För att ta reda på skillnaderna mellan program och kön användes oberoende t-test. 

Utifrån frågeställningarna visade resultaten att det var skillnad mellan den upplevda 

Skolstressen på de studieförberedande- respektive yrkesförberedande programmen. Eleverna 

som gick på de studieförberedande programmen upplevde högre Skolstress. Likaså visade 

resultaten att eleverna på de yrkesförberedande programmen upplevde mer Stöd, Positiv 

psykosomatik och för att må bra spelade de mer data-/tv-spel. Resultaten visade att det fanns 

en skillnad mellan hur stressade de olika könen ansåg sig vara och att de led av olika besvär. 

Tjejer visade sig uppleva mer Skolstress än vad killar ansåg sig uppleva. Tjejerna ansåg sig 

För högre krav på sig själva och hade mer Externa krav jämfört med killarna. De led också 

av mer Negativa psykosomatiska besvär och Somatiska besvär än vad killarna gjorde vilket 

gav en signifikant skillnad mellan könen. Spela data-/tv-spel för att må bra gjorde killarna mer 

än vad tjejerna gjorde medan att Umgås var något som tjejerna gjorde mer för att må bra än 

vad killarna gjorde. För frihetsgrader och p-värde se tabell 1. 

  

Tabell 1. Beskrivande statistik av de mätta variablerna samt resultat från t-test av 

medelvärdesskillnader mellan program och kön. 
Variabler M s MS MY df p MT MK df p 

Somatiska besvär
1 

2.24 .67 2.50 2.21  
 

2.38 2.07 103 .05
 

Negativa 

psykosomatiska 

besvär
1 

2.2 8 .65 2.32 2.22  
 

2.50 2.03 101 .00
 

Positiv psykosomatik
1 

2.27 .64 2.16 2.41 103 .05
 

2.29 2.23   

Stöd
2 

2.03 .74 1.90 2.21 102 .05 2.09 1.97   

Externa krav
2 

3.54 .80 3.60 3.47   3.71 3.33 102 .05
 

Extern jämförelse
2 

3.53 1.15 3.72 3.28   3.54 3.51   

Skolstress
3 

3.37 .87 3.60 3.08 83 .01
 

3.77 2.89 82 .001 

Må bra
3 

2.04 .92 2.19 1.96   2.19 1.85   

För höga krav på sig 

själv
2 

3.43 1.26 3.59 3.22  
 

3.96 2.79 87 .001
 

Har kontroll över 

skolsituationen
2 

2.48 1.18 2.36 2.64   2.47 2.49   

Umgås
4 

.61 .49 .59 .63   .72 .48 95 .05
 

Träna
4 

.45 .50 .49 .39  
 

.46 .44   

Spela data-/tvspel
4 

.13 .34 .07 .22 70 .05 .04 .25 61 .01
 

1
 Svarsintervall 1-4. Fyra innebar att de upplevde måendet varje dag. 

2 Svarsintervall 1-5. Fem innebar att de höll helt med påståendet. 

3 Svarsintervall 1-5. Fem innebar att de alltid upplevde påståendet. 
4 
Svarsintervall 0-1. Ett innebar att de gjorde temat.  
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 En stepwise multiple regression utfördes för att undersöka vilka variabler som hade 

starkast samband med beroende variabeln de somatiska besvär som ungdomarna kunde lida 

av. Denna analysmetod valdes för att den skapar modeller med de oberoende variabler som 

har starkast korrelation med beroende variabeln. För att se styrkan i de olika korrelationerna 

användes Pearson’s produkmomentkorrelation (r x-y) (Howitt, & Cramer, 2008). De oberoende 

variablerna som lades in i analysen var, Program, Kön, Negativa psykosomatiska besvär, 

Positiv psykosomatik, Stöd, Externa krav, Extern jämförelse, Må bra, För höga krav på sig 

själv och Har kontroll över skolsituationen. Temanana Umgås, Träna och Spela data-/tv spel 

valdes även som oberoende variabler för att se om vad eleverna gjorde för att må bra 

påverkade Somatiska besvär se tabell 2. ANOVA visade ett p-värde på < 0.001 vilket innebar 

att alla modellerna hade en god signifikans och att resultaten inte berodde på slumpen. 

Negativa psykosomatiska besvär valdes av programmet som den första variabeln och 

förklarade 55 % av variansen med de somatiska besvären. Externa krav valdes som den andra 

variabeln och tillsammans med de Psykosomatiska besvären förklarade de 66 % av de 

somatiska besvären. Som tredje variabel valdes Må bra och tillsammans med de tidigare 

variablerna förklarade de 68 % av variansen. Beta mellan Negativa psykosomatiska besvär 

och Somatiska besvär var positiv vilket innebar att ju mer negativa psykosomatiska besvär de 

hade desto mer somatiska besvär led de även av. Beta mellan Somatiska besvär och Externa 

krav var positiv vilket innebar att ju mer externa krav de ansåg sig ha desto mer somatiska 

besvär upplevde de. Det var en svag positiv korrelation mellan att Må bra och Somatiska 

besvär vilket innebar att ju sämre de mådde desto mer somatiska besvär led de även av. 

Eftersom Somatiska besvär och Negativa psykosomatiska besvär samvarierade med varandra 

sjönk beta från modell 1 till modell 3. För att se beta, t-värdet och p-värdet se tabell 2. 

Resultaten visade att det inte var någon skillnad mellan vilket program eleverna gick på. Det 

fanns det ingen signifikant betydelse vad eleverna gjorde för att må bra som kunde påverka de 

somatiska besvären de led av.  

 Eftersom Skolstress och Somatiska besvär användes som beroende variabler vid 

regressionsanalysen kunde dessa inte användas som oberoende variabler i någon av 

analyserna. Därför gjordes en korrelationsanalys för de båda för att se om det fanns något 

samband mellan Skolstress och Somatiska besvär. Dataanalysen visade att det fanns ett 

samband, r = .48, p = <.001, vilket innebar att det fanns ett medelstarkt samband mellan de 

båda och att resultaten visade att korrelationen var signifikant. Samvariansen mellan de båda 

variablerna var 23 %. Korrelationen var positiv  vilket innebar att ju mer Skolstress eleverna 

ansåg sig uppleva desto mer Somatiska besvär led de också av. 

 

 
 

 En stepwise multipel regression utfördes även för att se vilka variabler som hade starkast 

samband med beroende variabeln Skolstress. Denna analysmetod valdes för att den skapar 

modeller med de oberoende variabler som har starkast korrelation med beroende variabeln. 

De oberoende variablerna som lades in i analysen var, Program, Kön, Negativa  

Tabell 2. Tre modeller som visar starkast samband med somatiska besvär

b t p b t p b t p

Negativa psykosomatiska besvär .55 6.4 .001 .44 5.3 .001 .32 3.3 .001

Externa krav .38 4.6 .001 .39 4.9 .001

Må bra .20 2.1 .05

Modell 3 Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 



 
  12 

 



 
  13 

psykosomatiska besvär, Positiv psykosomatik, Stöd, Externa krav, Extern jämförelse, Må bra, 

För höga krav på sig själv och Har kontroll över skolsituationen. Temana Umgås, Träna och 

Spela data-/tv-spel valdes även som oberoende variabler för att se om vad de gjorde för att må 

bra påverkade Skolstressen. ANOVA visade ett p-värde < 0.001 vilket innebar att alla 

modellerna var signifikanta och att resultatet inte berodde på slumpen.  

 Externa krav valdes som den första variabeln och förklarade 61 % av variansen. För 

höga krav på sig själv valdes som den andra variabeln och tillsammans med Externa krav 

förklarade de 76 % av variansen. Som tredje variabel valdes Negativa psykosomatiska besvär 

och med de andra variablerna förklarade de 81 % av variansen. Den fjärde variabeln som 

valdes var Extern jämförelse och tillsammans med de tidigare variablerna förklarade de 82 % 

av variansen. Kön blev den femte variabeln och tillsammans med de tidigare variablerna 

förklarade de 83 % av variansen. Den sista variabeln som lades in i modellerna var Positiv 

psykosomatik och med de fem tidigare variablerna förklarade de 84 % av variansen. Beta 

mellan Skolstress och Externa krav var positiv vilket innebar att ju mer externa krav de mötte 

desto mer skolrelaterad stress upplevde de. Likaså var det ett positivt samband mellan För 

höga krav på sig själv och Skolstress vilket innebar att de kände sig mer stressade ju högre  

krav de hade på sig själva. Beta mellan Negativa psykosomatiska besvär och Skolstress var 

även den positiv vilket innebar att ju mer negativa psykosomatiska besvär de led av desto mer 

stressade kände de sig i skolan. Externa jämförelsen visade sig ha ett positivt samband med 

Skolstressen vilket innebar att ju mer de jämförde sig och sina betyg med andra desto mer 

skolrelaterad stress upplevde de. Kön visade sig ha ett samband med Skolstressen och 

resultatet visade att tjejer upplevde högre skolrelaterad stress än vad killar gjorde. Det fanns 

även en negativ korrelation mellan Skolstress och Positiv psykosomatik vilket innebar att ju 

bättre de mådde, ju mer engagerade och förväntningsfyllda samt upprymda eleverna var desto 

mindre skolrelaterad stress hade de. För att se beta, t-värde och p-värde på de enskilda 

oberoende variablerna med den skolrelaterade stressen se tabell 3. 

 Resultatet visade att de elever som gick på de studieförberedande programmen upplevde 

mer Skolstress vilket innebar att den första hypotesen antogs och frågeställningen kring om 

det var några skillnader mellan programmen blev besvarad med tillägget att eleverna på de 

yrkesföberedande programmen upplevde mer Stöd och Positiv psykosomatik än de elever som 

gick på de studieförberedande programmen.  

 Resultatet visade även att tjejerna upplevde mer Skolstress, Externa krav, Somatiska 

besvär,För höga krav på sig själv och Negativa psykosomatiska besvär än vad killarna gjorde 

och detta besvarar den andra frågeställningen i uppsatsen och den andra hypotesen, att tjejer i 

större utsträckning än killar upplevde sig stressade över skolarbeten och krav som de mötte 

ifrån andra och sig själva och därför led av mer somatiska- och negativa psykosomatiska 

besvär, kunde därför antas.   

 Korrelationsanalysen visade att det fanns ett positivt samband mellan Skolstress och 

Somatiska besvär vilket besvarade den tredje frågeställningen kring om det fanns något 

samband mellan dessa två variabler. 

 Den fjärde hypotesen var elever som upplevde en hög grad av stress upplevde även en 

högre grad av somatiska samt psykosomatiska besvär medan de elever som upplevde en lägre 

grad av stress hade mindre somatiska- och psykosomatiska besvär. Regressionsanalysen 

visade att det fanns ett samband mellan Negativa psykosomatiska besvär och Skolstress och 

därför kan den fjärde hypotesen antas och frågeställningen kring om det fanns något samband 

mellan stressade elever och Negativa psykosomatiska besvär anses vara besvarad.  

 Eftersom resultatet visade att de elever som gick på de yrkesförberedande programmen 

upplevde mer Stöd och Positiv psykosomatik men inte upplevde någon signifikant hög stress 

kunde den tredje hypotesen, att de elever som upplevde att de hade mycket stöd ifrån andra 

gällande skolan upplevde lägre stress än de elever som inte ansåg sig stöttade, antas och detta 
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besvarde även frågeställningen ifall det upplevda stödet kan påverka den skolrelaterade 

stressen. 

 Externa krav och För höga krav på sig själv visades av resultatet ha starkast samband 

med Skolstress och frågeställningen kring om de egna kraven och de externa kraven kan 

påverka den skolrelaterade stressen var därför besvarad. 

Den sista hypotesen var att elever som jämförde sig mycket med andra upplevde mer 

skolrelaterad stress eftersom kraven ifrån dem själva ökade. Regressionsanalysen visade att 

det fanns ett positivt samband mellan i Extern jämförelse och Skolstress vilket innebar att ju 

mer eleverna jämförde sig med andra desto mer skolrelaterad stress upplevde det. Den sista 

hypotesen antas och den sista frågeställningen var därmed besvarad. 

 

 

Diskussion 
Resultaten visade att de elever som gick på de yrkesförberedande programmen upplevde mer 

Stöd ifrån andra och upplevde mer Positiv psykosomatik än eleverna på de studieförberedande 

programmen. Detta är i linje med tidigare studier där resultat har visat att yrkesförberedande 

program kan ha en bättre passform för elever med mer stöttande relationer och bättre atmosfär 

eftersom det inte är samma konkurrens mellan eleverna (Låftman et al., 2013., Salmela-Aro et 

al., 2012., SOU:2006:77). Hypotesen att stöd skulle kunna påverka den skolrelaterade stressen 

negativt, ju mer stöd du upplever desto mindre skolstress upplever du, skulle därför kunna 

antas eftersom elever på de studieförberedande programmen inte upplevde lika mycket stöd 

men däremot upplevde mer skolrelaterad stress än de elever som gick på de 

yrkesförberedande programmen och det besvarar även det frågeställningen huruvida det fanns 

någon skillnad mellan de studie- respektive yrkesförberedande programmen.  

 Eleverna upplevde sig stressade i samband med skolan och de var engagerade men inte 

till den nivån att engagemanget var signifikant. Salmela-Aro et al. (2013) menade att det 

fanns elever som upplevde skolstress till så hög grad att de blev utbrända. I denna studie var 

eleverna inte utbrända och upplevde inte heller någon form av kronisk stress som Schraml et 

al. (2011) diskuterar att det finns elever som gör.  

 Studier har indikerat att elever på de akademiska programmen upplever högre Skolstress 

än de elever som går på de yrkesförberedande programmen (Ollfors et al., 2007-; Salmela-Aro 

et al., 2013) vilket är i linje med mina resultat. Resultaten visade att Skolstressen ökade om 

eleverna upplevde att de hade För höga krav på sig själva och hade för mycket Externa krav 

vilket även andra studier (Låftman et al., 2013., Ollfors et al., 2007., Schraml et al., 2011) har 

indikerat att skolstressen gjorde. Ollfors et al., (2007) menade dock att detta enbart gällde för 

de studieförberedande programmen och trots att elever på de studieförberedande programmen 

var mer stressande än de eleverna som gick på de yrkesförberedande programmen, var även 

eleverna på de yrkesförberedande programmen stressade. Ollfors et al. (2007) menade att 

elever på de yrkesförberedande programmen upplever mer stress och brist på kontroll i 

förhållande till psykosociala problem och problem med nära relationer vilket skulle kunna 

vara möjligt även för de elever som deltog i denna studie men eftersom psykosociala problem 

och relationer inte undersöktes går det inte att uttala något om att sambandet mellan skolstress 

och psykosociala problem och relationer skulle vara starkare än sambandet mellan Skolstress 

och Externa krav samt För höga krav på sig själv. Externa krav valdes som första variabel, av 

SPSS, i samband med Skolstress och För höga krav på sig själv valdes som andra variabel 

vilket besvarar frågeställningen om krav kan påverka den skolrelaterade stressen vilket det i 

allra högsta grad gjorde.  

 Det fanns en skillnad mellan könen och tjejer upplevde mer Skolstress, Externa krav och 

upplevde att de hade För höga krav på sig själva. Både tjejer på studieförberedande- och 

yrkesförberedande program upplever högre Skolstress än vad killar gör på respektive program 
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(Ollfors et al., 2007., SOU 2006:77) vilket överensstämmer med resultaten i denna studie. 

Tjejer verkar ha ett självförtroende som baseras mer på hur väl de lyckas i skolan vilket kan 

resultera i att de ställer högre krav på sig själv än vad killar gör och att de upplever att det 

ställs högre externa krav på dem än vad det gör för killar (Ollfors et al., 2007., Schraml et al., 

2011). Att få höga betyg är viktigare för tjejer än vad det är för killar då de inte upplever att 

de måste få toppbetyg i alla ämnena och detta kan även påverka den skolrelaterade stressen 

för tjejer och göra att de anser sig ha höga krav ifrån dem själva (Låftman et al., 2013., SOU 

2006:77). 

 Tjejerna upplevde även mer Somatiska besvär och Negativa psykosomatiska besvär än 

vad killarna gjorde. Regressionsanalysen visade att Negativa psykosomatiska besvär var en 

viktig variabel för Skolstress och att tjejerna som upplevde mer skolrelaterad stress än killar 

också upplevde mer negativa psykosomatiska besvär vilket är i linje med tidigare resultat. 

Korrelationsanalysen visade att det fanns en stark korrelation mellan Somatiska besvär och 

Skolstress, närmare en fjärdedel av samvariansen, vilket även det visar att det inte är 

förvånande att tjejerna även upplevde mer Somatiska besvär än vad killarna gjorde. Tjejer 

upplever mer Negativa psykosomatiska besvär i samband med skolan än vad killar gör. 

Nervositet, oro, irritation, utmattning och depressionssymtom är några av de vanliga 

psykosomatiska besvären tjejer ofta lider av (Hjern et al, 2008., Ollfors et al., 2007., Salmela-

Aro et al., 2012., Schraml et al., 2011., Torsheim et al., 2001). Tjejer lider också av mer 

Somatiska besvär så som huvudvärk, ont i magen och svindel enligt tidigare studier och en 

anledning till detta kan vara att tjejer är mer känsliga inför stressorer än vad killar är och 

därför utvecklar både negativa psykosomatiska besvär och somatiska besvär medan killar inte 

utvecklar dessa besvär. Tidigare studier har istället föreslagit att killar utvecklar en cynism 

inför skolan men att killarna i denna studie skulle vara cyniska var inte något som visades 

(Salmela-Aro et al., 2012., Tuominen-Soini et al., 2013). Hypotesen att tjejer upplever mer 

skolstress än vad killar gör och lider av mer somatiska- och negativa psykosomatiska besvär 

kan därför antas.   

 För att må bra umgicks tjejerna mer med andra människorna medan killarna spelade 

data-/tv-spel för att må bra. Det skulle kunna vara möjligt att data- och tv-spel kan påverka 

måendet och de somatiska- samt negativa psykosomatiska besvären. Detta är något som i 

denna studie inte har undersökts vidare och ett förslag till vidare studier är att undersöka om 

socialt umgänge och data-/tvspelade kan påverka den skolrelaterade stressen. 

 Somatiska besvär och Negativa psykosomatiska besvär hade över hälften gemensam 

varians med varandra. Detta är inte förvånande eftersom de båda variablerna var lika varandra 

och därför mätte liknande problem båda två. Trots att reliabiliteten för somatiska besvär var 

lägre än önskvärt fick de en stark korrelation med varandra. Tidigare studier har visat att 

dessa två variabler har en positiv korrelation med varandra. Lider elever av somatiska besvär 

lider de också av negativa psykosomatiska besvär. Detta kan uppstå om den dagliga stressen 

är för hög och pågår för länge (Hjern et al., 2008., Ollfors et al., 2007., Torsheim et al., 2001).  

 Externa krav visade sig även ha ett starkt samband med somatiska besvär. Anledningen 

till det skulle kunna vara att elever som upplever att de har många som ställer för höga krav 

på dem kan gå och spänna sig och få svårt att slappna av vilket skulle kunna ge dem 

Somatiska besvär som Huvudvärk och Svårt att somna (Låftman et al., 2013). 

 Ett resultat i denna studie som inte var förväntat var att beta visade en positiv korrelation 

mellan Somatiska besvär och Må bra. Enligt resultatet mår eleverna inte bra och ju sämre de 

mådde desto mer Somatiska besvär led de även av. En förklaring till detta skulle kunna vara 

Hawthorne effekten (Ollfors et al., 2007) som innebär att eleverna överdriver sina problem 

när det frågas om dem men de svarade att de inte mådde bra. Ytterligare en förklaring kan 

vara att elever som är har mycket att göra t ex i skolan upplever högre stress och eftersom de 

är målinriktade och därför trots att de lider av både Somatiska- och Negativa psykosomatiska 
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besvär ändå inte kan eller vill minska engagemanget i sitt skolarbete vilket resulterar i att de 

mår sämre. 

 Det fanns ett positivt samband mellan skolstress och negativa psykosomatiska besvär 

vilket innebar att ju mer skolstress elever kände desto mer negativa psykosomatiska besvär 

led de även av. Hjern et al., (2008) diskuterade att det kan finnas elever som är känsligare än 

andra inför skolstressorer och därför uppfattar skolan som mer problematisk och vilket att de 

mår sämre. Anser elever att det är för mycket skolarbeten, för lite fritid och dessutom oroar 

sig inför sina betyg och framtid börjar de uppleva mer negativa psykosomatiska besvär som 

irritation, nervositet och oro (Hjern et al., 2008., Torsheim et al., 2001). 

 Resultatet visade att Positiv psykosomatik hade ett viktigt negativt samband med 

Skolstress. En förklaring till detta skulle kunna vara att de elever som inte är känsliga inför 

skolstressorer istället upplever att de i samband med skolan mår bra och därför minskar den 

skolrelaterade stressen. Resultatet visar också att ju bättre eleverna mådde, ju mer 

förväntansfulla och engagerade de var inför skolan desto mindre skolstress upplevde de vilket 

kan vara i ton med vad Salmela-Aro et al., (2013) diskuterar kring engagemang och 

utbrändhet inom skolan. Hypotesen att elever som anser sig lida av skolstress även lider av 

negativa psykosomatiska besvär kan därför antas.  

 Tidigare studier har visat att elever ofta jämför sina betyg och arbeten med varandra. Det 

blir en tävlan om att få bättre betyg än till exempel kompisar, äldre syskon och klasskamrater. 

Denna externa jämförelse mellan skolungdomarna kan resultera i att skolstressen ökar 

eftersom de känner att de måste prestera utöver deras förmåga för att inte, inför de personer de 

jämför sig med, verka sämre (Låftman et al., 2013., Salmela-Aro et al., 2012., SOU:2006:77). 

Resultaten ifrån denna undersökning visade att extern jämförelse hade ett samband med den 

skolrelaterade stressen och att ju mer eleverna jämförde sig med varandra desto mer skolstress 

upplevde de. Hypotesen att den skolrelaterade stressen ökar om elever jämför sig med andra 

kan av resultaten antas.   

 Tidigare forskning visar att även om många är ungdomar är stressade och detta absolut 

borde tas på allvar men finns det även en stor grupp av elever som inte visar någon hög grad 

av upplevd stress. Ett förslag till vidare studier är därför att undersöka vad det är mer specifikt 

de elever som inte upplever sig stressade gör och tänker för att inte hamna i samma stress som 

deras klasskamrater gör.  

 Ett annat förslag till vidare studier är att undersöka vad det är som gör att tjejer upplever 

mer skolstress, externa krav, vad det är som gör att de upplever sig ha högre krav på sig själva 

än vad killar gör och vad det är som gör att de lider mer av mer somatiska och negativa 

psykosomatiska besvär än vad killar gör.  

Begränsningar 

Ett problem som kan uppstå vid undersökningar är att eleverna väljer att överdriva sina 

upplevelser när det kommer en person som vill undersöka dem, liknande en så kallad 

Hawthorne effekt (Ollfors et al., 2007.) Även detta kunde ses i några av enkätsvaren vilket 

gör att informationens pålitlighet kan ifrågasättas. Det finns även en risk att eleverna istället 

har underskattat sina känslor för att de inte vill sticka ut och därför valt ett mer ”passande” 

svar. Några elever frågade vad ett ord betydde när de besvarade enkäten vilket kan indikera 

att fler elever inte förstod själva frågan men valde att inte fråga vad det betydde vilket kunde 

ha påverkat resultaten. 

 Likaså kan går det inte uttala något om kausalitet eftersom stickprovet var tagit från 

samma stad med för få deltagare. På olika skolor finns det olika utlärningstraditioner och 

olika lärare som ger elever olika mycket i sina relationer till eleverna. Skolorna är inte 

likadana vilket kan ha betydelse undersökningen eftersom det var olika skolor som deltog i 

undersökningen. 
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 Eftersom enkäterna inte frågade hur ofta under eleverna hade symtom och stress under 

en viss period kunde det ha funnits en tillfällig trend där eleverna led av Somatiska besvär, 

Negativa psykosomatiska besvär och Skolstress. Det skulle kunna vara så att eleverna 

upplevde en högre grad av stress på grund av att det nästan var terminsavslut när 

undersökningen gjordes och därför var orolia inför betygen som skulle sättas. 

 De elever som gick på de yrkesförberedande programmen var också cirka ett halvår 

äldre än de som gick på de studieförberedande programmen och det skulle kunna vara möjligt 

att Skolstressen minskar ju äldre elever blev. 

 Det skulle dessutom ha kunnat finnas andra variabler som påverkar Skolstressen, 

Somatiska besvär och Negativa psykosomatiska besvär mer än de som valdes att tas med i 

undersökningen. Hjern et al., (2008) diskuterade matvanor och träning som variabler där det 

fanns ett samband med Somatiska besvär och Negativa psykosomatiska besvär. 

 Somatiska besvär hade även lägre reliabilitet än vad de andra variablerna hade. Det 

skulle vara möjligt att Somatiska besvär med högre reliabilitett skulle ha kunnat ha samband 

med andra variabler också som t ex Ha för höga krav på sig själv, Extern jämförelse och 

Positiv psykosomatik. De variabler som redan hade ett samband med Somatiska besvär hade 

eventuellt kunnat ha ett högre samband om reliabiliteten var högre. Eftersom frågorna kring 

somatiska och psykosomatiska besvär låg nära ordinalnivå skulle det eventuellt ha kunnat ge 

lite olika resultat om de variablerna istället hade beräknats med medianer och kvartiler istället 

för medelvärden och standardavvikelser.  
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Bilaga 1  

Hej! 

 

Mitt namn är Alexandra Haldorsen och jag skriver just nu min c-uppsats i psykologi. Jag läser 

till gymnasielärare och har därför valt att skriva en uppsats om stressade ungdomar i 

gymnasiet.  

 Uppsatsen tar upp frågor som handlar om stress och fysiska besvär, så som huvudvärk, 

ont i magen, sömnsvårigheter etc., och det är detta som enkätundersökningen kommer att 

handla om. Jag kommer i min uppsats att undersöka om det finns någon skillnad mellan stress 

och de fysiska besvären hos studieförberedande- respektive yrkesförberedande program. 

Eleverna som deltar i uppsatsen kommer självklart vara anonyma och det är enbart jag som 

kommer att ha enkätsvaren och det är frivilligt för dem att delta eller att avbryta sitt 

deltagande när som helst utan anledning. Undersökningen riktar sig till elever som går årskurs 

2 eller 3. 

 Jag hoppas att Ni godkänner att jag kommer med enkäterna en dag, förslagsvis innan 

eleverna slutar för dagen, till en klass på industritekniska programmet/ naturprogrammet/ barn 

och fritidsprogrammet/ samhällsprogrammet. Enkäten beräknas ta mellan 5-10 minuter. 

 Eftersom tiden är kort för oss i vårt uppsatsskrivande vore jag tacksam för snabbt svar och 

har Ni några frågor är det bara att ringa eller mejla mig.  

Svar och/eller frågor skickas till Alha.0014@student.hv.se och önskar Ni ringa är mitt 

telefonnummer 0720-44 25 75 

 

Med vänliga hälsningar 

Alexandra Haldorsen 
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Alexandra och jag läser till gymnasielärare på Högskolan Väst. Jag skriver nu 

mitt examensarbete i psykologi som handlar om skolstress och fysiska besvär hos ungdomar i 

gymnasiet.  Att ta reda på hur Ni mår är viktigt för mig och i min framtida roll som lärare. 

Därför delar jag ut denna enkät till Er som jag hoppas att Ni vill besvara. 

 Ni kommer vara helt anonyma. Jag kommer enbart att känna till kön och vilket program 

Ni går på och svaren kommer enbart att behandlas av mig. Ert deltagande är frivilligt och Ni 

kan välja att sluta svara på enkäten när som helst om Ni beslutar er för att inte delta. 

Frågorna handlar om hur ofta Ni känner er stressade av olika orsaker-, och vad det är som gör 

Er stressade. Om Ni någon gång har t ex ont i huvudet, svårt att sova eller liknande på grund 

utav att Ni känner er stressade, eller om Ni inte känner er stressade alls. Fundera noga på hur 

ofta och när eller om Ni har upplevt detta och svara ärligt.  

 Har Ni frågor eller inte längre vill delta i min undersökning kan Ni alltid kontakta mig 

på mejladress: Alha0014@student.hv.se  

Min handledare heter Ann-Christina Blomkvist och ni kan nå henne på mejladress: 

acbmodem@gmail.com 

Detta första blad får Ni behålla om Ni vill! 

Tack för att Ni deltar! 

Med vänliga hälsningar:  

Alexandra Haldorsen 
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 Untitled form - Google Drive 

Enkätundersökning 

1. Kön 

Tjej 

Kille 

2. Ålder: 

3. Vilket program går du? 
   

Barn och fritidsprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturprogrammet 

Samhällsprogrammet 

4. Hur ofta upplever du följande på grund av stress? 

Varje 
 dag 

Ont i huvudet 

Ont i magen 

Svårt att somna 

Svårt att komma upp på 
morgonen 

Flera gånger i 
   veckan 

Någon gång i 
 månaden 

Sällan/ 
Aldrig 

https://docs.google.com/forms/d/1pKkDQqPik2O1cnIyiw5NzBGWUnIwfO4ByhzwZ2qBebs/edit 1/4 
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 Untitled form - Google Drive 

5. Hur ofta känner du dig: 

Varje dag 

Nervös 

Irriterad 

Orolig 

Nedstämd 

Glad 

Upprymd 

Engagerad 

Förväntansfull 

Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Sällan/ Aldrig 

https://docs.google.com/forms/d/1pKkDQqPik2O1cnIyiw5NzBGWUnIwfO4ByhzwZ2qBebs/edit 2/4 
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 Untitled form - Google Drive 

6. Nedan följer påståenden som du ska ta ställning till: 

 Håller 
med helt 

Det är för många prov i 
skolan 

Det är för många 
arbeten i skolan t ex 
inlämningsuppgifter, 
grupparbeten 

Lärarna ställer för höga 
krav på mig 

Mina föräldrar/ 
vårdnadshavare ställer 
för höga krav på mig 

Jag ställer för höga 
krav på mig själv 

Jag tycker att jag kan 
få stöd av mina lärare 

Jag tycker att jag kan 
få stöd av mina 
föräldrar/ 
vårdnadshavare 

Jag kan få stöd av 
mina klasskamrater 

Jag kan få stöd av 
mina vänner 

Jag jämför mig ofta 
med andra 

Jag jämför mina betyg 
med andra i klassen 

Jag tycker att det är 
för höga krav på 
eleverna på mitt 
program 

Det är högre krav på 
oss än elever på andra 
program 

Jag känner att jag har 
kontroll över min 
skolsituation 

Skolan tar upp för 
mycket tid 

  Håller 
delvis med 

  Tycker 
varken eller 

Håller delvis 
 inte med 

Håller inte 
 med alls 

https://docs.google.com/forms/d/1pKkDQqPik2O1cnIyiw5NzBGWUnIwfO4ByhzwZ2qBebs/edit 3/4 



   
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Untitled form - Google Drive 

7. Nedan följer några påståenden som du ska svara på hur ofta du känner: 

Alltid 

Jag känner mig stressad 

Jag stressar fast att jag inte 
behöver det 

Jag blir stressad av hemläxor 

Jag känner mig stressad inför prov 

 Jag har svårt att koppla av från 
skolan 

Jag har svårt att inte tänka på 
skolarbete 

Jag hinner inte med någon fritid på 
grund av skolarbete 

Jag oroar mig inför vilka betyg jag 
ska få 

Jag ororar mig inför framtiden 

Jag mår bra 

8. Vad gör du för att må bra? 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Pow ered by 

https://docs.google.com/forms/d/1pKkDQqPik2O1cnIyiw5NzBGWUnIwfO4ByhzwZ2qBebs/edit 4/4 



   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 

http://www.hv.se/

	Låftman, S.B., Almquist, Y.B., & Östberg, V.  (2013). Students' accounts of school performance stress: a qualitative analysis of a high-achieving setting in Stockholm, Sweden. Journal of Youth Studies, 16 (7), DOI: 10.1080/13676261.2013.780126.

