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Sammanfattning 

Det ses en ökning utav den psykiska ohälsan ibland barn och ungdomar, via flera rapporter 

bland annat via socialstyrelsen samt folkhälsomyndigheten. Symptom som setts är bland 

annat sömnsvårigheter, ångest, kroppslig smärta och stressrelaterade problem. Tidigare 

forskning visar att ökningen utav psykisk ohälsa är som störst bland tjejer 16–18 år. Stress i 

liten mängd har setts bidra till positiva effekter. Dock har man bland ungdomar kunnat se 

direkt negativa koppling mellan stress och hjärnan, där belöningssystemet drabbats. 

En kvantitativ studie genomfördes vid en högstadieskola i Stockholm. Studiens syfte var att 

söka efter stressymptom i relation till skolan samt efter korrelation mellan stressymptom 

utifrån skola-, familj- och socioekonomiska faktorer. Variabler som även undersöktes i denna 

studie var korrelation mellan magont, huvudvärk, psykosomatiska symptom och skolan. 

Undersökningen genomfördes på totalt 35 av 61 elever, 60% killar 40% tjejer i åldrarna 15–

16 år årkurs 8–9. Resultatet visade på stress bland eleverna vid skolan samt på flera samband 

mellan stressfaktorer hos eleverna och könsskillnader. 

 

Nyckelord: Psykisk hälsa, Skola, Stress, Ungdomar   
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Abstract 

There is an increase in mental illness among children and adolescents through several reports, 

including through the social welfare and public health authorities. Symptoms seen include 

sleep disorders, anxiety, bodily pain and stress-related problems. Previous research shows that 

the increase in mental health is greatest among girls 16-18 years. Stress in a small amount has 

been seen to contribute to positive effects. However, among young people, there has been a 

direct negative link between stress and the brain, in which the reward system has suffered. 

A quantitative study was conducted at a high school in Stockholm. The purpose of the study 

was to search for stress symptoms in relation to the school and correlations between stress 

symptoms based on academic, family and socio-economic factors. Variables that were also 

investigated in this study were correlation between stomach ache, headache, psychosomatic 

symptoms and school. The survey was conducted on a total of 35 out of 61 students, 60% of 

boys 40% of girls aged 15-16 in grades 8-9. The result shows stress among the students at 

school as well as several correlations between stressors in the students and gender differences. 

 

Keyword: Adolescents, Mental health, School, Stress 
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Bakgrund 

 

 Inledning 

Socialstyrelsens rapporter under 2000-talet har visat på en markant ökning hos barn och 

ungdomar av den psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2013). Folkhälsomyndigheten 

rapporterar år 2016 utifrån det internationella forskningsprojektet via WHO (World Health 

Organization) kallad ” Skolbarns hälsovanor”, att den psykiska ohälsan fått en ökning i 

Sverige ibland barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström, Fjellman & Wiklund (2012) är ungdomars psykiska 

samt allmänna hälsa idag ett folkhälsoproblem i Sverige. Ökningen har setts via 

självuppskattningsrapporter ungdomar genomfört på mentala samt generella hälsoproblem 

såsom sömnsvårigheter, ångest, kroppslig smärta och stressrelaterade problem (Wiklund et 

al., 2012). Ökningen ses i störst utsträckning hos unga tjejer i åldrarna 16–18 år, i denna ålder 

visade även studien att den psykiska ohälsan generellt når sin topp ibland ungdomar (Wiklund 

et al., 2012). Socialstyrelsen upplever svårigheter i att finna roten till denna ökning, det man 

kunnat fastställa är att ökningen inte endast sker bland barn och ungdomar som kommer ifrån 

ett hem där det finns närvaro utav problematik såsom psykisk ohälsa eller missbruk 

(Socialstyrelsen, 2013). Rapporterna från Socialstyrelsen antyder att den ökade utvecklingen 

utav den psykiska ohälsan ibland barn och ungdomar visar på förändringar i olika miljöer 

(Socialstyrelsen, 2013). De miljöer man tror kan ha påverkat denna negativa utveckling är 

bland annat skolan men även samhällsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2013). Via Skolbarns 

hälsovanor projektet har man börjat skapa sig en bild av vad som kan vara några 

bakomliggande faktorer till ökningen av psykiska ohälsan ibland barn och ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Några faktorer som tros ligga till grund är bland annat 

skolstress och skolpresentationer (Folkhälsomyndigheten, 2016). Men även den höga 

ungdomsarbetslösheten, svårigheten att komma in på arbetsmarknaden, ökade tekniska 

utvecklingen samt familjens socioekonomiska villkor ses kunna ligga till grund 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Familjens socioekonomi definieras såvida som de 

ekonomiska villkor föräldrarna har för att kunna bidra med god hälsa till sina barn, detta 

innebär socialt och materiellt. I Skolbarns hälsovanor projektet fick tonåringar 13–15år fylla i 

en självuppskattnings rapport kring psykisk ohälsa, där en ökning utav upplevda symptom 
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såsom huvudvärk, nedstämdhet samt sömnsvårigheter kunde ses (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Det finns en vanligare förekomst av psykosomatiska besvär hos tonåringar som har 

upplevd stress över skolarbeten jämfört med andra barn och ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det vill säga besvär som inte bara är fysiskt kopplade utan 

även psykiskt kopplade. Vidare ses även de psykosomatiska besvären i högre förekomst bland 

elever som har en upplevelse utav att läraren ser eleven som sämre presterande än andra 

elever i klassen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk ohälsa medför inte bara ett försämrat 

mående hos den unga individen utan kan få allvarliga konsekvenser för ungdomen på längre 

sikt. Konsekvenser som kan uppstå på grund av psykisk ohälsa i unga år är exempelvis, 

svårighet i att klara av skolan, svårighet i att komma ut på arbetsmarknaden samt förmåga att 

skapa sunda relationer och skaffa familj (Socialstyrelsen, 2013). Dessa konsekvenser kan på 

längre sikt komma att bli ett problem för samhället (Socialstyrelsen, 2013). Det man vet är att 

stress är en riskfaktor för psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). WHO uppskattade år 

2003 att ca 20% av världens barn lider av psykisk problematik, studier antyder även att det 

skett en ökning av ångest, depression och stress under årens gång (Wahab, Rahman, Wan 

Hasan, Zamani, Arbaiei, Khor & Nawi, 2013). Ökningen är oroväckande, psykisk 

problematik såsom depression i unga år vet man via studier som gjorts, bör behandlas i ett 

tidigt stadie (Wahab et al., 2013). En ung individ som får gå med depression under längre tid, 

kan utveckla svåra beteendestörningar (beteenden som avviker ifrån det normala) samt ett 

riskbruk utav olika substanser som vidare kan leda till missbruk (Wahab et al., 2013). 

Depression som får gå obehandlad följer även individen resten av livet i skov, vilket ökar 

risken för humörsjukdomar samt självmordsförsök och fullbordade självmord (Wahab et al., 

2013). Ångest är såvida den psykiska problematiken man ser i störst utsträckning hos unga 

personer idag, framförallt bland skolbarn (Wahab et al., 2013). Ungdomar som lider av ångest 

framförallt inom skolan, får svårare att klara de akademiska förväntningarna som ställs och 

upplever oftare mer känslomässiga dalgångar under tonåren (Wahab et al., 2013).  

 

 Stress hos ungdomar 

” Stress definieras som uppfattningen och reaktionen på stimuli som ses hotande eller skadlig 

(Debnam, Milam, Mullen, Lacey & Bradshaw, 2018)”  

Stress är kroppens normativa reaktion på ett psykiskt, emotionellt eller fysiskt hot (Galván & 

Rahdar, 2013). Att hantera en stressreaktion är såvida viktigt för människans överlevnad 

(Galván & Rahdar, 2013). Individer som utsätts för kronisk stress kan få utmattning, 
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utbrändhet, psykiska besvär, posttraumatisk stress m.m. (Galván & Rahdar, 2013). Ungdomar 

är sårbarare än vuxna individer för effekterna av stress, vilket gör att de lättare drabbas av 

dess följder (Galván & Rahdar, 2013). Utvecklingsperioden under ungdomen är utmattande i 

sig, flera stressorer är delaktiga i vardagslivet såsom kompisar, skolan, familj samt 

samhällspressen (Galván & Rahdar, 2013).  Sociala upplevelser (interaktion mellan individer 

som knyts till känslor) under ungdomen skapar förekomst utav stressorer framförallt i form av 

kompisgäng och kärleksrelationer (Galván & Rahdar, 2013). Vidare förefaller vanligtvis en 

förhöjd stress i nära vänskapsband och familjebanden under denna period (Galván & Rahdar, 

2013). Det har dragits direkta kopplingar hos ungdomar mellan den sociala stressen och 

psykisk/fysisk ohälsa (Raposa, Hammen, Brennan, O'Callaghan & Najman, 2014). En 

undersökning som tidigare genomförts på vuxna där man studerade kopplingar mellan stress 

och belöningssystemet gjordes även på ungdomar, den visade att förhöjd daglig stress hos 

ungdomar bidrog till svårigheter för ungdomen att aktivera belöningssystemet, det uppstod en 

fördröjning (Galván & Rahdar, 2013). Som tidigare beskrivs så sker en hel del omfattande 

känslomässiga, biologiska samt sociala förändringar hos den unga individen (Debnam et al., 

2018). Bland annat är ungdomars hanteringsmekanismer och konsekvenstänk ej till fullo 

utvecklade ännu vilka kan påverkas negativt utav stress. En del ungdomar utsätts för negativa 

miljöer, vilka kan upplevas överväldigande (Debnam et al., 2018). Ungdomens 

utvecklingsperiod innefattar flera erfarenheter utav stress, förekomst av ökad stress i 

anknytning till fysiska, psykosociala samt neurobiologiska förändringar (Rahdar & Galván, 

2014) samt förekomst av ökad akut stress (Galván & Rahdar, 2013, 2014). Övergången från 

barndomen till ungdomslivet ökar känslomässig nöd och riskbeteenden, ungdomar får starkare 

band till sina vänner och det subjektiva välbefinnandet minskar, detta har setts framför allt där 

puberteten kommit tidigt (Forrest, Bevans, Riley, Crespo & Louis, 2013). Nervsystemet som 

är väldigt sårbart av effekterna utav stress och utvecklas under ungdomen (Galván & Rahdar, 

2013). Årvis av forskning tyder på att akut stress påverkar den kognitiva förmågan hos 

ungdomar, framför allt ses en tydlig koppling mellan akut stress och påverkan på ungdomars 

beslutfattande (Galván & Rahdar, 2013). Idag vet man dock inte mycket kring ungdomar som 

utsätt för daglig stress och påverkan på kognitionsförmågan (Rahdar & Galván, 2014). Vilket 

kan anses märkligt med tanke på att kognitionsförmågan påverkas av stress och är som mest 

aktiv under ungdomsperioden (Rahdar & Galván, 2014). Ungdomar som tidigt i sitt liv utsatts 

för mentala påfrestningar i jämförelse med andra ungdomar visar att det finns skillnader i den 

kognitiva funktionen, såsom utvecklingen av känsloreglering (Burkholder, Koss, Hostinar, 

Johnson & Gunnar, 2016). Att kunna reglera och hantera känslor är en stor del av den 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Raposa,+Elizabeth+B./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Hammen,+Constance+L./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Brennan,+Patricia+A./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/O$27Callaghan,+Frances/$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Najman,+Jake+M./$N?accountid=12495
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utveckling som sker under ungdomsperioden, denna del är betydande för det sociala livet 

(Burkholder et al., 2016). Färdigheter som att kunna ha en normal känsloreglering är 

avgörande hos ungdomar och barn för den social kompetens samt kunna anpassa sig efter 

normativa populationer (Burkholder et al., 2016). Studier visar att det finns ett samband 

mellan utebliven känslomässig utveckling och hyperaktivt beteende samt ouppmärksamhet 

(Burkholder et al., 2016).  Vilket kan eventuellt komma att påverka skolperioden negativt 

(Burkholder et al., 2016). Vidare har man sett att god känsloregleringsförmåga ses relatera till 

goda sociala beteenden, att reglera känslor och kunna engagera sig i andra individer ses ha 

positiv effekt på det sociala samspelet (Burkholder et al., 2016). Ungdomar som gått med 

längre tids stress alltså kronisk stress visar på koppling till huvudvärk. Samband ses även 

mellan långvarig stress och migrän samt spänningshuvudvärk (Milde-Busch, Blaschek, 

Heinen, Borggrafe, Koerte, Straube, Schankin & Von Kries, 2011). Det finns korrelation 

mellan mängden läxor elever har och migränattackers inträffande (Milde-Busch et al., 2011). 

Den ökade belastningen i skolan, ökande skolkrav och sämre sociala relationer som skapar 

stress ses vara relaterade till allvarlig huvudvärk (Milde-Busch et al., 2011). Övergången från 

barn till ungdom är en särskilt stressig period i livet med både känslomässiga, fysiska, sociala 

och kognitiva förändringar (Murberg & Bru, 2004). Under denna period ökar psykosomatiska 

symtom signifikant och är en av orsakerna till det stora sjukantalet ibland ungdomar (Murberg 

& Bru, 2004). Trötthet, huvudvärk, muskelsmärta, ryggsmärta samt yrsel är några av de 

vanliga kroppsliga symptom som tonåren för med sig (Murberg & Bru, 2004). 

Epidemiologiska studier har visat att 10 – 30 % barn och ungdomar haft huvudvärk i flera 

veckor, 10–25% hade buksmärtor som återkom och 5–20% upplevde muskelsmärtor 

(Murberg & Bru, 2004). Flera rapporter som sträckt sig över olika kulturer rapporterar om 

ökad daglig stress ibland ungdomar (Rahdar & Galván, 2014). Den dagliga stress som 

rapporterades var bland annat påtryckningar ifrån kompisar, familj samt romantiska relationer 

(Rahdar & Galván, 2014). Daglig upplevd stress är således den mest vanliga i förekomsten 

utav stress (Rahdar & Galván, 2014).  

 

Stress i relation till skolan 

Normativa stressorer förkommer under ungdomen som påverkar skolprestationer (Forrest et 

al., 2013). En god hälsa kan hjälpa ungdomen att hantera dessa eventuellt skadliga 

stressfaktorer och hjälpa ungdomen ta sig igenom denna period (Forrest et al., 2013). 
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Forskning som gjorts visar att det finns samband mellan skolfaktorer och stress hos elever 

utifrån skolsäkerhet samt aggressiva beteenden (Debnam et al., 2018). Forskningen visar även 

att skolfaktorer kan inverka positivt mot negativa hanteringsstrategier hos ungdomar (Debnam 

et al., 2018). Under slutet och den förberedande perioden för gymnasievalet har det setts en 

ökning av stress hos ungdomar i relation till krävande kursarbeten (Galván & Rahdar, 2013). 

Man har sett att både övergångarna mellan skolstegen alltså låg till hög och puberteten i sig 

har en negativ inverkan på ungdomar (Forrest et al., 2013). En studie som gjordes på 

kinesiska gymnasiestudenters stress i relation till akademisk prestation, visade att stress kunde 

vara relaterat till negativa akademiska resultat (Liu & Lu, 2011). Vidare visade studien att det 

kunde finnas samband mellan påverkans stress ifrån lärare, studiekamrater samt relationer och 

en negativ akademisk prestation (Liu & Lu, 2011). Akademisk och föräldrars press skapar 

problematik för ungdomar (Wahab et al., 2013). Man ser att det förekommer ångestsjukdomar 

hos ungdomar idag, vilka om inte blir behandlade kan leda till kroniska besvär in i vuxen livet 

(Wahab et al., 2013). Inom akademin anses generellt lärare bära det primära ansvaret för 

barnets akademiska utveckling (Nurmi & Silinskas, 2014).  Föräldrar kan dock bidra till en 

stor del av detta ansvar och förmåga för barnet/ungdomens utveckling (Nurmi & Silinskas, 

2014). Generellt önskar föräldrar att deras barn och ungdomar skall lyckas bra i skolan. 

Föräldrar anser ofta att detta är viktigt för deras barns/ungdomars framtid i livet (Nurmi & 

Silinskas, 2014). Majoriteten av föräldrar har visat vilja till involvering i deras barns liv, med 

bland annat läxhjälp och stöd på hemmaplan (Nurmi & Silinskas, 2014). Man har sett att 

ungdomar som upplever att dem har ”för mycket att göra” relaterat till skolan, rankas högre 

på stresskalor än barn som inte delar denna upplevelse (Kouzma & Kennedy, 2002). 

Ungdomar spenderar mellan 10 – 65 h på läxor per vecka (Kouzma & Kennedy, 2002). 

Samband har setts mellan förhöjda stressnivåer och läxor, elever som spenderade 2h eller mer 

per dygn på läxor hade förhöjda stressnivåer (Brown, Nobiling, Teufel & Birch, 2011). 

 

Stress, familj och socioekonomi 

Ungdomsperioden innefattar markanta förändringar både i familjelivet men även i 

skolsammanhang (Flook & Fuligni, 2008). Med tonåren kommer större krav, krav ställs inom 

familjen där ungdomen förväntas bli mer självständig samt hjälpa till hemma m.m. även inom 

skolvärlden ställs det högre krav, akademikraven är högre och takten trappas upp (Flook & 

Fuligni, 2008). Socioekonomisk och familjeekonomisk stress ses hänga ihop med riskfaktorer 

i barn och ungdomars utveckling (Kiang, Andrews, Stein, Supple & Gonzalez, 2013). 
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Familjär och socioekonomisk stress har en negativ inverkan på den psykosociala hälsan 

(Kiang et al., 2013). Vidare har kopplingar dragits mellan socioekonomisk stress och 

ungdomars akademiska framgång, en låg familjeinkomst sågs bidra till sämre akademisk 

framgång (Kiang et al., 2013). Det man ser i kopplingen mellan dessa är att där det finns 

socioekonomisk stress uppstår det lättare konflikter inom familjen, vilket i sin tur påverkar 

ungdomens känslor negativt. Negativa känslor påverkade i sin tur det akademiska 

engagemanget hos ungdomen, vilket i förläggning kom att påverka framgångslyckan för 

ungdomen (Kiang et al., 2013). Familjens involvering i skolarbeten samt hur det går för 

ungdomen i skolan avtar inom många familjer under tonåren, där föräldrar lägger över mer 

ansvar på ungdomen och skolan (Flook & Fuligni, 2008). I detta uppstår det lättare konflikter 

hemma mellan föräldrar och ungdomen som blir svårare att lösa (Flook & Fuligni, 2008). 

Vidare genomgår ungdomar både känslomässiga och kognitiva förändringar under denna 

period som i samband med ökad stress ses göra det svårare för ungdomar att ”släppa saker”. 

De tenderar istället att hålla fast vid negativa känslor utifrån händelser som ungdomen 

uppfattat negativa, under en längre tid (Flook & Fuligni, 2008). Som en kompott av dessa 

faktorer kan man se att ungdomar kopplar familjen och skolan till stress- och oroskänslor 

(Flook & Fuligni, 2008). Vidare har man kunnat se att dessa negativa faktorer ibland lett till 

avhopp från skolan, sämre familjerelationer och kamratrelationer (Flook & Fuligni, 2008). 

Det är viktigt att föräldrar involverar och sätter sig in i deras barns akademiska färdigheter för 

bästa möjliga framgång. Detta innefattar att föräldern kan hjälpa till hemma med läxor 

(Sonnenschein, Stapleton & Metzger, 2014). När föräldrar visar intresse för barnets skolgång 

ses en positiv inverkan på den akademiska utvecklingen hos barnet (Sonnenschein et al., 

2014). Föräldrar som har lättare för att se dess egna barns behov ger bättre stöd samt miljö där 

lärandet kan äga rum (Sonnenschein et al., 2014). Desto bättre insikt en förälder har i sitt 

barns färdigheter inom skolan samt dess behov av eventuellt stöd, desto bättre går det även för 

barnet (Sonnenschein et al., 2014). I arbetet som förälder bör man vara involverad i det som 

behövs för att skolan skall rulla på, såsom skolmaterial och hjälp att strukturera upp tiden 

efter skolan för eventuella läxor. Föräldern behöver såvida visa barnet närvaro så att barnet 

känner att hjälp finns tillgängligt (Sonnenschein et al., 2014). Skolan bär såvida ansvaret att 

informera föräldern om det lärare och andra som arbetar med barnet ser som eleven kan vara i 

behov av (Sonnenschein et al., 2014).  Lärare och föräldrar behöver arbeta tillsammans för att 

barnet skall kunna nå bästa möjliga akademiska mål (Sonnenschein et al., 2014). 

Familjeinflytandet på ungdomens utveckling har via undersökningar visat flera faktorer 

relaterade till stress inom familjen, som lett till negativa akademiska resultat (Chappel, Suldo 
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& Ogg, 2014). Dessa faktorer som utvecklar stress inom familjen kan vara såväl normativa 

faktorer som icke normativa faktorer (Chappel et al., 2014). Bland annat beror dessa 

stresstillägg inom familjen på utvecklingen hos ungdomen från barn till tonåring. Vidare ses 

detta även i övergången i de olika skolstadierna. Dock kan även icke normativa faktorer 

såsom bortgång inom familjen eller andra negativa händelser ha stor stress påverkan på 

familjen och ungdomen (Chappel et al., 2014). Om dessa faktorer inträffar samtidigt under en 

period, har man sett att dessa kan bidra till kroniska stresspåslag inom familjen och hos 

ungdomen (Chappel et al., 2014).    

 

Problemformulering 

Det sker en ökning utav den psykiska ohälsan ibland barn och ungdomar idag både i Sverige 

men även internationellt. Ett utav de symtom på psykisk ohälsa som ses öka ibland ungdomar 

är stress. Folkhälsomyndigheten 2016 menar på att skolstress och skolprestation kan vara en 

del i denna ökning. Det finns symptom och anledningar som har visat sig vara relaterade till 

att ungdomar känner sig stressade. Men vidare undersökning behövs för att studera förekomst 

av stressymptom i form av skolstress samt vilka samband det kan finnas mellan skolan och 

andra stressfaktorer samt skillnader mellan könen. 

 

Syfte 

Studien sökte till att ta reda på om det kunde finnas eventuella stressymptom i relation till 

skolan samt korrelation mellan skola-, familj- och socioekonomiska faktorer, bland eleverna i 

årskurs 8 – 9, 15–16 år vid en högstadieskola i Stockholm. Studien sökte även efter skillnader 

i mellan könen.  

 

Metod 

 

Studiepopulation och urvalsmetod 

Studien genomfördes vid en högstadieskola i Stockholm. Val av plats för studie gjordes dels 

utifrån intresse hos skolan för deltagande som införskaffades via personlig kontakt samt att 
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det var den skolan som tackade ja till förfrågan inom ramen av tid då det började bli akut för 

att hitta en deltagande skola. Därmed lades ingen större vikt vid vilken form utav skolan som 

deltog i denna studie. En skola hade i tidigt skede tackat ja till deltagande med totalt 4 klasser 

i årskurs 8 samt 4 klasser i årskurs 9, men kort tid innan studiens genomförande valde skolan 

att avstå deltagande på grund av tidsbrist. Vidare skickades förfrågan till 7 andra skolor 

exklusive högstadieskolan som deltog om deltagande i studien, skolorna ansåg sig ej ha tid, 

intresse eller uteblev med svar. Två klasser kunde delta i studien inom kriteriet för 15 års 

gräns, en årskurs 8 samt en årskurs 9. I klass 9 fanns det totalt 30 stycken elever av dessa 

närvarade 26 elever vid undersökningstillfället däribland var 15 killar och 11 tjejer. I klass 8 

fanns det totalt 31 elever av dessa närvarade 26 elever vid undersökningstillfället där 15 var 

killar och 11 tjejer av dessa 31 elever var dock endast 12 stycken elever över 15år. Detta 

kunde gett ett deltagande på totalt 38 elever där 35 valde att delta. Deltagande åldersgräns 

sattes till 15 år för att ej behöva ansöka om tillstånd för studieundersökning på personer under 

15 år. Antal elever som fanns sammanlagt i klasserna var 61 stycken i åldrarna 14–16 år. Utav 

dessa deltog 35 stycken av 38 möjliga vid undersökningstillfället, vilket gav en svarsfrekvens 

på 58,3% och ett bortfall på 41,7 %.  Anledning till 41,7 % bortfall berodde på elever som 

inte var fyllda 15 år samt frånvaro av olika anledningar vid undersökningstillfället. Av dessa 

35 deltagande var 60 % killar respektive 40 % tjejer.  

Innan undersökningstillfället hade ett informationsbrev (se bilaga) skickats till skolan som 

lärare delade ut till eleverna samt berörd lärare på skolan. Informationsbrevet riktade sig till 

eleven, föräldrar samt närvarande lärare. Valet för detta gjordes eftersom det kunde 

förekomma frågor i enkäten som eleven kunde uppleva som känsliga eller ha funderingar 

kring efter undersökningstillfället. Att informera föräldrarna gav även möjlighet för föräldern 

att säga ifrån dess barns deltagande om så önskades. I informationsbrevet framgick det tydligt 

vikten av anonymitet av undersökningen, det enda som efterfrågades var det tillhörande 

juridiska könet av statistiska själ. Vid undersökningstillfället fanns studieledaren på plats 

under hela skoldagen före samt efter undersökningstillfället för att besvara eventuella 

funderingar eller frågor.  

 

Datainsamlingsmetod 

En deduktiv studie genomfördes via en Likert-typs enkät, se bilaga 1. Enkäten bestod utav 11 

frågor med 5 svarsalternativ (Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid). Frågorna var konkret och 
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pedagogiskt formulerade detta för att göra det så enkelt som möjligt för eleven att läsa och 

förstå men även orka genomföra och underlätta processen för eleven. Innehållet till frågorna 

samt vad som skulle efterfrågas utifrån stressymptom, togs utifrån egen kunskap via arbete 

med psykisk ohälsa och via studerandet utav tidigare studier.  

Enkäten var i pappersformat och delades ut på plats till båda klasserna under samma dag. 

Valet av pappersenkät gjordes då det inte kunde antas att alla elever per automatik hade 

tillgång till dator vid skolan under ett och samma tillfälle. Det ville undvikas ett scenario där 

elever i samma klass behövde genomföra undersökningen i omgångar och få utrymme till 

diskussion under undersökningens gång. Vidare gjorde detta att enkäterna kunde samlas in vid 

ett och samma tillfälle. De delades ut i början av lektionen, där samma lärare var närvarande 

vid båda lektionerna. Lektionstillfällena föll in direkt efter varandra, vilket gjorde att eleverna 

ej hade tid att kommunicera kring enkäten innan deltagande. Detta utelämnade vidare 

möjlighet för annans elevs påverkan i svarsalternativen.  

 

Analysmetod 

Datainsamlingen analyserades via IBM SPSS Statistics 24, utifrån nominalskalnivå med 

variabel kön samt ordinalskalnivå med frågevariablerna. Analys gjordes även utifrån p-värde 

0.05 som signifikansnivå. Kön definierades som variabel 1 = Kille samt variabel 2 = Tjej, 

övriga svarsalternativ definierades och rankades enligt skalvariabler 1–5 (1 = Aldrig, 2 = 

Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid). Omkodning genomfördes på svarsvariablerna där 

variabel 1–3 (1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland) kodades om till variabel 0 och variabel 4–5 

(4 = Ofta, 5 = Alltid) kodades om till variabel 1. Omkodade variabler 0 och 1 delades därmed 

in till ”friska och sjuka” variabler, variabel 0 ansåg negativt i statistikmening vilket antydde 

”friska” resultat, variabel 1 ansågs positivt i statistiskmening vilket antydde ”sjuka” resultat. 

Vidare analyserades data utifrån kön med omkodning av kön (1 & 2) samt frågevariablernas 

svarsalternativ alltså 0 och 1 i Crosstabs för att testa noll-hypotesen att det inte förekom 

skillnader mellan könen, via ett Chi-Square test. 1 av 11 frågor kunde analyseras via 

Asymptotic significance (2-sided) och resterande analyserades via Likelihood Ratio - 

Asymptotic significance (2-sided), detta då antal celler låg över 20% med antal räknade celler 

under 5 i antal och ansågs därmed vailated. När testet anses vailated tittar man därför istället 

på Likelihood Ratio Asymptotic significance (2-sided) då detta p-värde är mer säkert. Det 

sista steget av analysen genomfördes via ett Sperman rangkorrelation test med separat 
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indelning av kön som indelats via split file och alla frågevariabler med omkodning 0 och 1. 

Av 35 deltagande och 35 insamlade enkäter kunde alla enkäter användas i 

studieundersökningen utan bortfall. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För denna studie gjordes noga etiska överväganden. Detta då stressymptom kan uppfattas som 

ett känsligt ämne för den enskilde samt att undersökningen skulle genomföras på ungdomar. 

Vidare bidrog detta till att enkäten utformades utifrån ämnets känslighet samt att den riktade 

sig till unga individer. I enkäten lades de stressfokuserade frågorna först och de som berörde 

socioekonomi och familj sist i enkäten.  

Ett informationsbrev (se bilaga) delades ut som riktade sig till elever, föräldrar samt 

närvarande lärare på skolan. Detta gjordes för att dessa parter skulle vara välinformerade och 

förberedda på eventuella frågor eleven kunde ha efter undersökningen samt ifall någon 

förälder skulle vara emot deras barns deltagande. För studiedeltagande krävdes det att man 

var fyllda 15 år, detta för att inte behöva föräldrars godkännande för deltagande i studien, 

dock släpptes föräldrar in via informationsbrev. Vidare gjordes detta val utifrån både 

informationskravet där både föräldrar, lärare samt eleven skulle fått tillgång till samma 

information. Men även utifrån samtyckeskravet, över 15 års ålder behövs egentligen ej 

samtycke från föräldrar för en studieundersökning av denna typ (Ejlertsson, 2014). Då denna 

studie skulle undersöka ett ämne som kunde komma att upplevas känsloladdat visades hänsyn 

för föräldrar, där de kunde ta kontakt om de ansåg att deras barn ej skulle medverka i denna 

undersökning. 

Enkäten var helt anonym, det enda som efterfrågade var det juridiska könet. Anonymitet i 

denna studie där endast juridisk kön efterfrågades gjordes utifrån konfidentialitetskravet 

(Ejlertsson, 2014). Ingen i denna studieundersökning kunde på något sätt kopplas till en viss 

enkät. Efterfrågandet av juridiskt kön gjordes av statistiska skäl: undersökandet mellan könen. 

Studien var helt frivillig att delta i, vilket deltagarna fick tydlig information kring. Utifrån 

nyttjandekravet delgavs det information kring att den insamlade data endast kom att ses av 

studieledaren (Ejlertsson, 2014). Det framgick även att handledare kunde komma att ta del av 

insamlade data.  
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Resultat 

Studien sökte till att undersöka om det kunde finnas eventuella stressymptom i relation till 

skolan bland eleverna vid en högstadieskola i Stockholm samt sökte den efter eventuella 

korrelationer mellan flera stressfaktorer och skillnader mellan könen. Resultatet visade 

symptom av stress bland eleverna på skolan. I Tabell A.1 redovisas könsfördelningen på killar 

och tjejer både i antal och procent, ute till vänster ses frågorna ur enkäten var för sig och hur 

kille respektive tjej har svarat i antal, procent samt dess p-värde. Resultatet visar via (p<0.05) 

på frågeställning upplevd stress under det senaste läsåret, där 79% av tjejerna upplevt detta i 

jämförelse med 29% bland killarna (p = 0,004). Vidare visar resultatet på frågeställning 

upplevd stress kring att inte hinna med sina fritidsintressen på grund av läxor 50% hos tjejerna 

respektive 5% hos killarna (p = 0,001).   
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Analys via Sperman rangkorrelations test med korrelation signifikans (p<0,05)* och 

(p<0,01)** redovisas i Tabell A.2.   

Resultatet för killar visade att det fanns en korrelation mellan flera faktorer, upplevd stress 

och huvudvärk i skolan 0,52* (p<0,05), upplevd stress och stress inför gymnasiet 0,50* 

(p<0,05), hinna med läxor och huvudvärk i skolan 0,46* (p<0,05), snabba genomgångar av 

lektioner och stress inför gymnasiet 0,50* (p<0,05), magont i skolan och dålig sömn på grund 

av skolarbeten 0,46* (p<0,05). Korrelation (p<0,01) såg i resultatet hos killar på hinna med 

läxor och socioekonomi 0,58** (p<0,01) samt svårighet att koncentrera sig på lektioner och 

stress inför gymnasiet 0,58** (p<0,01). Resultatet för tjejer visade att det fanns korrelation 

Tabell A.1 

Symptom på stress 

 

Variabel värde 

(0) = ”Friska” (1) =”Sjuka” 

 

Kille 

(n=21) 

   n (%) 

 

Tjej  

(n=14) 

n (%) 

 

P-värde 

Stress. Senaste året (0) 15 (71,4)  3 (21,4)  

0,004 
(1) 6 (28,6) 11 (78,6) 

Läxor. Senaste året (0) 14 (66,7) 13 (92,9)  

0,055 
(1) 7 (33,3) 1 (7,1) 

Koncentration. 

Senaste året 

 

(0) 16 (76,2) 11 (78,6)  

0,869 
(1) 5 (23,8) 3 (21,4) 

Lektion. Senaste 

året 

 

(0) 18 (85,7)  14 (100,0)  

0,071 
(1) 3 (14,3) 0 (0,0) 

Huvudvärk. Senaste 

året 

 

(0) 19 (90,5) 8 (57,1)  

0,021 (1) 2 (9,5) 6 (42,9) 

Magont. Senaste året (0) 20 (95,2) 12 (85,7)  

0,329 (1) 1 (4,8) 2 (14,3) 

Sömn. Senaste året (0) 18 (85,7) 13 (92,9)  

0,504 
(1) 3 (14,3) 1 (7,1) 

Gymnasiet. Senaste 

3mån 

 

(0) 17 (81,0) 7 (50,0)  

0,054 
(1) 4 (19,0) 7 (50,0) 

Fritid/Läxor. Senaste 

3mån 

(0) 20 (95,2) 7 (50,0)  

0,001 
(1) 1 (4,8) 7 (50,0) 

Föräldrar/press. 

Senaste 3mån 

(0) 17 (81,0) 13 (92,9)  

0,305 (1) 4 (19,0) 1 (7,1) 

Vänner/pengar. 

Senaste 3mån 

 

(0) 18 (85,7) 14 (100,0)  

0,071 (1) 3 (14,3) 0 (0,0) 
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(p<0,05) mellan faktorerna upplevd stress och svårighet att koncentrera sig på lektioner -

0,58* (p<0,05), svårighet att koncentrera sig på lektioner och huvudvärk i skolan 0,60* 

(p<0,05), huvudvärk i skolan och stress kring fritidsaktiviteter på grund av läxor - 0,58* 

(p<0,05). Korrelation (p<0,01) visade korrelation mellan faktorerna magont i skolan och dålig 

sömn på grund av skolarbeten 0,68** (p<0,01), se Tabell A.2. 

Tabell A.2  Sperman rangkorrelationtest summering på korrelationskoefficienter, separat för killar och tjejer.  

  
I tabellen kan det utläsas killars korrelation på den vågräta grönmarkerade sidan och tjejers på den lodräta rosamarkerade sidan. 

Förkortningarna används för de olika frågarna ur enkäten, dessa kan läsas direkt under tabellen. Tabellen avläses mellan den vågräta 

förkortningen och den lodräta förkortningen både för tjejer och killar, där (-) separerar kille/tjej i tabellen. Exempel för kille, förkortning HUV 

i korrelation till förkortning LXR 0,459*, ett annat exempel för tjej, avläses förkortning SÖM i korrelation till MAO 0,679**.  

 

KÖN Kille STS LXR KCT LEK HUV MAO SÖM GYM FRI FÖA PEG 

Tjej  

STS  - 0,000 0,389 0,043 0,513* -0,141 0,344 0,499* 0,354 -0,038 0,043 

LXR  0,145 - 0,079 0,289 0,459* -0,158 -0,289 0,171 -0,158 -0,086 0,577** 

KCT  - 0,567* -0,145 - 0,411 0,200 0,400 0,091 0,583** 0,400 0,014 0,411 

LEK  . . . - -0,132 -0,091 -0,167 0,495* -0,091 -0,198 0,222 

HUV  -0,251 0,320 0,603* . - -0,073 -0,132 0,256 -0,073 -0,157 0,331 

MAO  0,213 -0,113 -0,213 . -0,354 - 0,548* -0,108 -0,050 -0,108 -0,091 

SÖM  0,145 -0,077 -0,145 . -0,240 0,679** - -0,198 -0,091 -0,198 -0,167 

GYM  -0,174 0,277 -0,174 . 0,000 0,000 0,277 - 0,461* 0,074 0,149 

FRI  0,522 -0,277 -0,522 . -0,577* 0,408 0,277 0,143 - 0,461* -0,091 

FÖA  0,145 -0,077 -0,145 . -0,240 -0,113 -0,077 0,277 0,277 - -0,198 

PEG  . . . . . . . . . . - 

(p<0,05)*, (p<0,01)**; STS = upplevd stress senaste läsåret, LXR= upplevelse att inte hinna med läxorna 

senaste läsåret, KCT= upplevt svårighet i att koncentrera sig på lektionerna senaste läsåret, LEK = upplevt att 

lektiongenomgång gått för fort senaste läsåret, HUV= upplevt huvudvärk i skolan senaste läsåret, MAO= 

upplevt magont i skolan senaste läsåret, SÖM= sömnsvårighet pga. skolarbeten senaste läsåret, GYM= stress 

inför gymnasiet senaste 3 mån, FRI= stress över att inte hinna med sin fritid pga. läxor senaste 3mån, FÖA= 

föräldrars press senaste 3mån, PEG= brist på pengar för att kunna göra liknade saker som ens kompisar senaste 

3 mån. 

 

Diskussion 
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att ta redan på om det kunde finnas eventuella stressymptom i relation till 

skolan bland eleverna vid en högstadieskola i Stockholm, årskurs 8–9, 15 – 16år samt om det 

kunde finnas samband mellan stress och skola-, familj- och socioekonomiska faktorer och 

skillnader i mellan könen. Resultatet visar att det finns antydan till stress bland eleverna på 

skolan samt att det förekom skillnader mellan könen. För noll hypotesen förkastas därmed, då 

det förekommer skillnader mellan könen. Vidare visade resultatet korrelation signifikans 

mellan flera stressfaktorer som kan antyda att det finns symptom av stress utifrån dessa. I 

resultatet sågs samband mellan flera stressymptom hos framförallt killarna. Resultatet visade 

vidare samband hos killar mellan upplevd stress och huvudvärk i skolan, upplevd stress och 

stress inför gymnasiet, stress inför att hinna med sina läxor och huvudvärk i skolan, snabba 

genomgångar av lektioner och stress inför gymnasiet, magont i skolan och dålig sömn på 

grund av skolarbeten, stress inför att hinna med läxor och ens socioekonomi, svårigheter att 

koncentrera sig på lektioner och stress inför gymnasiet. Vidare såg man hos tjejer samband 

mellan upplevd stress och svårighet att koncentrera sig på lektionerna, svårighet att 

koncentrera sig på lektionerna och huvudvärk i skolan, huvudvärk i skolan och stress kring 

fritidsaktiviteter på grund av läxor, magont i skolan och dålig sömn på grund av skolarbeten. 

Resultatet ser olika ut för tjejer och killar vilket hänvisar till att det finns skillnader mellan 

könen. Endast en likhet mellan könen kunde observeras utifrån korrelations testet vilken var 

magont under skoltid och dålig sömn på grund av skolarbeten, flera samband mellan de olika 

stressfaktorerna kunde ses hos killarna än hon tjejerna. Att resultatet visar detta kan bero på 

att fördelningen mellan könen ej var jämnt fördelad där 60% var killar och 40% tjejer i denna 

undersökning. Men även att det totala deltagandet i denna studieundersökning var lågt, vilket 

kan påverka statistiken. 

I jämförelse med Folkhälsomyndighetens rapport från 2016 kan man även i denna studien se 

att skolan idag skapar upplevelse utav stress hos ungdomar. Projektet som genom fördes via 

WHO Skolbarns hälsovanor visar att det förekommer samband mellan skolstress, huvudvärk 

och sömnsvårigheter vilket även kunde ses i denna studie där även magont ses kunna vara 

relaterat till skolstress (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Wiklund et al., (2012) har de 

främst kunnat se en ökning utav dessa stressymptom i relation till skolan ibland tjejer vilket 

också är den generella synen inom folkhälsovetenskapen. Denna studie visar dock på fler 

samband mellan olika stressymptom och skolan hos killar. I studieundersökningen fann man i 

resultatet att det fanns korrelation mellan stress i skolan och stress inför gymnasiet samt 
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mellan upplevelse av att lektionen genomgången gått för fort och stress inför gymnasiet, i den 

undersöknings som Liu & Lu (2011) genomförde såg de att stress inför gymnasiet kunde 

påverka den akademiska prestationen negativt. Vilket så även skulle kunna vara förklaringen 

till korrelationen i denna studie mellan lektionstress och gymnasiestressen men detta kan inte 

fastställas utan vidare undersökning på området. Tidigare studier menar på att föräldrars press 

på akademisk framgång ställer till det för unga elever idag (Wahab et al., 2013), 

undersökningen sökte svar på denna fråga men kunde inte finna några samband mellan press 

hemifrån och stress hos ungdomarna på skolan. Förhöjda stressnivåer har setts hos ungdomar 

som upplever att de har ”för mycket att göra” än bland de som inte delar denna upplevelse 

(Kouzma & Kennedy, 2002), denna studie har ej undersökt detta men det som kunde ses var 

att det fanns korrelation mellan läxor och huvudvärk. Epidemiologiska studier har visat på 

samband mellan huvudvärk och buksmärtor, den visade inte om det kunde finnas samband 

mellan magont och sömn vilket denna studie fann samband mellan (Murberg & Bru, 2004). 

Tidigare studier som gjort av Milde-Busch et al., 2011, har visat på kopplingar mellan 

långvarig stress hos ungdomar och samband mellan huvudvärk. I studien som genomförts 

sågs samband mellan daglig huvudvärk i skolan och upplevelse utav stress vilket skulle kunna 

bero på en längre tids stress hos ungdomarna. 2014 publicerades en sammanställande 

studieundersökning där rapporter genomförts i flera olika kulturer av Galván och Rahdar, den 

visade att den dagliga stressen ökad ibland ungdomar. Då studier ej tidigare genomförts på 

denna skola kan sådana paralleller ej dras, dock kan studien Galván och Rahdar (2014) ge en 

fingervisning till denna studies resultat. I resultatet kunde man se samband mellan upplevd 

stress och stress inför gymnasiet, snabba genomgångar av lektion och stress inför gymnasiet, 

svårighet att koncentrera sig på lektionen och stress inför gymnasiet. som resultatet visar dras 

det flera symptom av stress i samband till stress inför gymnasiet. Enligt en studie som 

genomfördes utav Galván och Rahdar (2013), förekommer det en ökning utav stress inför 

gymnasievalet framförallt i relation till krävande kursarbeten. Detta skulle kunna vara 

anledningen till att man ser en koppling i denna undersökning mellan upplevd stress, snabba 

genomgångar av lektionen, svårighet att koncentrera sig på lektionen i relation till stress inför 

gymnasiet. Brown, Nobiling, Teufel & Birch (2011) såg i deras studie att det fanns samband 

mellan läxor och förhöjda stressnivåer.  I denna studie kunde detta samband inte konstateras, 

det som sågs var dock att det förekom huvudvärk i skolan kopplat till upplevelsen av stress 

kring sina läxor. 
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Studien som genomförts har funnit svaret på dess frågeställningar, dock ses denna studie ha 

low power med lågt antal deltagande i undersökningen vilket kan ha påverkat resultaten. 

Vidare skulle denna behöva genomföras igen med deltagande ifrån ytterligare åldersgrupper 

för att skapa en bredare bild över hur verkligheten ser ut och bättre kunna fastställa om de 

funna resultaten är överensstämmande. Frågor som studien ej undersökt av vikt är 

frågeställningar som föräldrars involvering i elevernas akademiska värld samt om eleverna på 

skolan varit i kontakt med alkohol, tobak och narkotika och hur detta bruk då eventuellt skulle 

kunna se ut. Studien undersöker heller ej förekomst utav ångest och depressionsymptom bland 

eleverna vilket skulle utifrån resultaten på stressymptom vara en viktig del i kartläggandet av 

hälsan bland eleverna på skolan. Undersökningen utelämnar såvida en del frågor som ej 

kunnat besvarats i denna studie, resultatet visar på att det finns förekomst av stress bland 

eleverna på skolan och korrelationer mellan flera stressfaktorer. Vidare undersökning på 

eleverna och eventuellt liknade skolor skulle därmed kunna genomföras för att kartlägga och 

se om det finns samma förekomst på flera skolor inom Stockholms kommun.  

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ studie genomfördes för att söka efter stressymptom i relation till skolan samt 

korrelation mellan stressfaktorer bland eleverna vid en högstadieskola i Stockholm. Studien 

genomfördes via pappersenkät och delades ut och kunde samlas in vid samma tillfälle. I 

efterhand kunde studien ha genomförts via e-enkät då eleverna vid skolan hade tillgång till 

egna datorer vilket ej var känt till en början. Detta hade kunnat spara tid för utskrift och 

utdelning utav enkäter. Vidare genomfördes studien i syfte att få 61 deltagande där 

deltagandet endast blev 35 stycken vilket ger studien low power. Genom tidigare kontakt med 

skolan innan genomförandet hade åldersfördelningen kunnat fastställas och eventuellt 

förutspått antal medverkande. Flera skolor kontaktades för deltagande men avstod, hade flera 

skolor valt att delta hade statistiken varit säkrare och även kunnat jämföras emellan dessa 

skolor. Via e-enkät hade eventuellt fler kunnat delta, de som ej var närvarande vid 

undersökningstillfället hade då fått en andra chans. Dock hade det kunnat bli svårt att vänta in 

alla e-enkäterna inom tidsramen för undersökningen, vilket stärker valet som gjordes att 

använda pappersenkät.  

Analysmetoden delades upp i två delar, det genomfördes Crosstabell Chi-square test och även 

ett Spearman rangkorrelations test. Att använda sig utav två metoder och analysera både 
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utifrån p-värde samt korrelation signifikanser, gjordes för att söka svar både på noll-hypotesen 

(att det inte förekom skillnader mellan könen) samt att se efter eventuella samband mellan 

skolan och olika stressfaktorer. Undersökningen nådde såvida goda resultat och fann svar på 

de frågeställningar den sökte till att undersöka. Noll-hypotesen förkastades då studien visade 

att det förekom skillnader mellan tjejer och killar i denna studie. Dock blir detta resultat 

endast visade för denna skola där det kan finnas skillnader mellan andra skolor inom samma 

kommun av samma skoltyp. Syftet var att söka symptom av stress i relation till skolan och 

korrelationer mellan stressfaktorer skolan samt se till könsskillnader vilket undersökningen 

lyckades med.  

Slutsatsen utav denna studieundersökning blir såvida att det finns skillnader mellan könen 

bland dessa elever utifrån stressymptom. Ett viktigt fynd ur denna undersökning är även att 

det ses finnas flera samband mellan skolan och olika stressfaktorer. Att ungdomar slipper så 

få stressfaktorer som möjligt under ungdomsperioden är såvida viktigt ur folkhälsosynpunkt 

för friska och välmående blivande vuxna individer som kan berika samhället. Den 

huvudsakliga frågan som väcks utav denna undersökning blir, vad kan samhället/skolan införa 

för insatser för att minska den upplevda stressen hos ungdomarna?’ 

 Andra viktiga frågeställningar som skulle vara av intresse för vidare studier är lärarens syn på 

skolverksamheten i relation elevernas mående då dessa setts i tidigare undersökningar vara av 

vikt för ungdomars skolresultat och deras stress påverkan (Debnam et al, 2018).  Vidare 

skulle även frågeställningar såsom ungdomarnas relation/användning utav alkohol, tobak och 

droger vara av intresse, detta då man vet via tidigare undersökningar att det finns ett samband 

mellan användning utav dessa preparat och psykisk ohälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Referenser 

Böcker 

Ejlertsson, G. (2014). Enkät i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Vetenskapliga artiklar 

Brown, Sl., Nobiling, BD., Teufel, J., & Birch, Da. (2011). Are Kids Too Busy? Early 

Adolescents' Perceptions of Discretionary Activities, Overscheduling, and Stress. Journal 

Of School Health, september. 81(9), 574–580. doi: 10.1111/j.1746-1561.2011.00629.x  

 

Burkholder, A.R., Koss, K.J., Hostinar, C.E., Johnson, A.E., & Gunnar, M.R. (2016). 

Early Life Stress: Effects on the Regulation of Anxiety Expression in Children and 

Adolescents. Social Development, november. 25(4), 777–793. doi: 10.1111/sode.12170 

 

Chappel, A., Suldo, S., & Ogg, J. (2014). Associations Between Adolescents’ Family 

Stressors and Life Satisfaction. Journal of Child and Family Studies. 23(1), 76–84. doi: 

10.1007/s10826-012-9687-9 

 

Debnam, K., Milam, A., Mullen, M., Lacey, K., & Bradshaw, C. (2018). The Moderating 

Role of Spirituality in the Association between Stress and Substance Use among 

Adolescents: Differences by Gender. Journal of Youth and Adolescence. 47(4), 818–828. 

doi: 10.1007/s10964-017-0687-3 

 

Flook, L., & Fuligni, A.J. (2008). Family and School Spillover in Adolescents’ Daily 

Lives. Child Development, maj. 79(3), 776–787. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01157.x 

 

Forrest, C.B., Bevans, K.B., Riley, A.W., Crespo, R., & Louis, T.A. (2013). Health and 

School Outcomes During Children's Transition Into Adolescence. Journal of Adolescent 

Health, februari. 52(2), 186–194. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.06.019 



23 
 

 

Galván, A., & Rahdar, A. (2013). The neurobiological effects of stress on adolescent 

decision making. Neuroscience, 26 september. 249, 223–231. doi: 

10.1016/j.neuroscience.2012.09.074 

 

Kiang, L., Andrews, K., Stein, G.L., Supple, A.J., & Gonzalez, L.M. (2013). 

Socioeconomic Stress and Academic Adjustment among Asian American Adolescents: 

The Protective Role of Family Obligation. Journal of Youth and Adolescence. 42(6), 

837–847. doi: 10.1007/s10964-013-9916-6 

 

Kouzma, N.M., & Kennedy, G.A. (2002). Homework, Stress, and Mood Disturbance in 

Senior High School Students. Psychological Reports, Victoria University Australia, 

augusti. 91(1), 193–198. doi: 10.2466/pr0.2002.91.1.193 

 

Liu, Y., & Lu, Z. (2011). Longitudinal Analysis of Chinese High School Student's Stress 

in School and Academic Achievement. Educational Psychology. 31(6), 723–729. doi: 

10.1080/01443410.2011.600245 

 

Milde-Busch, A., Blaschek, A., Heinen, F., Borggrafe, I., Koerte, I., Straube, A., 

Schankin, C., & Von Kries, R. (2011). Associations between stress and migraine and 

tension-type headache: Results from a school-based study in adolescents from grammar 

schools in Germany. Cephalalgia, maj. 31(7), 774–785. doi: 10.1177/0333102410390397 

 

Murberg, T.A., & Bru, E. (2004). School-Related Stress and Psychosomatic Symptoms 

among Norwegian Adolescents. School Psychology International, augusti. 25(3), 317–

332. doi: 10.1177/0143034304046904 

 

Nurmi, J.E., & Silinskas, G. (2014). Parents and their children's school lives – 

Commentary on the special issue, ‘parents’ role in children's school lives’. British 

Journal of Educational Psychology, september. 84(3), 454–458 doi: 10.1111/bjep.12046 



24 
 

 

Raposa, E.B., Hammen, C.L., Brennan, P.A., O'Callaghan, F., & Najman, J.M. (2014). 

Early adversity and health outcomes in young adulthood: The role of ongoing stress. 

American Psychological Association USA, Washington. 33(5), 410–418. doi: 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/a0032752 

 

Rahdar, A., & Galván, A. (2014). The cognitive and neurobiological effects of daily 

stress in adolescents. NeuroImage, maj. 92, 267–273. doi: 

10.1016/j.neuroimage.2014.02.007 

 

Sonnenschein, S., Stapleton, L.M., & Metzger, S.R. (2014). What Parents Know about 

How Well Their Children Are Doing in School. Journal of Educational Research. 107(2), 

152–162. doi: 10.1080/00220671.2013.788987 

 

Wahab, S., Rahman, F.N.A., Wan Hasan, W.M.H., Zamani, I. Z., Arbaiei, N.C., Khor, 

S.L., & Nawi, A.M. (2013). Stressors in secondary boarding school students: association 

with stress, anxiety and depressive symptoms. Asia-Pacific psychiatry: official journal of 

the Pacific Rim College of Psychiatrists, april. 5(1), 82–89. doi: 10.1111/appy.12067  

 

Wiklund, M., Malmgren-Olsson, E.B., Öhman, A., Bergström, E., & Fjellman Wiklund, 

A. (2012). Subjective health complaints in older adolescents are related to perceived 

stress, anxiety and gender: a cross-sectional school study in Northern Sweden. BMC 

Public Health. 12(993), 1–13. doi: 10.1186/1471-2458-12-993 

 

E- Referenser 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Utvecklingen av psykisk ohälsa ibland tonåringar i 

Sverige och tänkbara orsaker. Grafisk produktion: AB Typoform. Tryck: Edita Bobergs 

AB, Veddesta. Artikel nr: 16 003. ISBN: 978-91-7603-627-3 Hämtad från:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dff

b/skolprestationer-skolstress-psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Raposa,+Elizabeth+B./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Hammen,+Constance+L./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Brennan,+Patricia+A./$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/O$27Callaghan,+Frances/$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Najman,+Jake+M./$N?accountid=12495
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/a0032752
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dffb/skolprestationer-skolstress-psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dffb/skolprestationer-skolstress-psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf


25 
 

 

Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa ibland unga -Underlagsrapport till Barns och 

ungas hälsa, vård och omsorg 2013. www.socialstyrelsen.se, maj. Artikel nr: 2013-5-43. 

Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf


26 
 

Bilaga 1. 

Enkät för dig som går på Spiraskolan 

 

Vänligen kryssa i ditt juridiska kön nedan. 

Kille           Tjej 

   Nedan ställs 11 stycken frågor, ringa in det svarsalternativ du tycker stämmer bäst 

in på dig. 

 

1. Har du under det senaste läsåret känt dig stressad i skolan? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta          Alltid 

 

2. Har du under det senaste läsåret upplevt att du inte hunnit med läxorna i 

skolan? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta          Alltid 

 

3. Har du under det senaste läsåret upplevt det svårt att koncentrera dig 

på lektionerna? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta          Alltid 

 

4. Har du under det senaste läsåret känt att genomgången av lektionen 

gått för fort? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

5. Har du under det senaste läsåret upplevt huvudvärk under skoltid? 

 

   Aldrig          Sällan          Ibland          Ofta     Alltid  

 

 

6. Har du under det senaste läsåret känt att du har haft ont i magen under 

skoltid? 

 

            Aldrig          Sällan          Ibland          Ofta    Alltid  
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7. Har du under det senaste läsåret någon gång känt att du haft svårt att 

sova på grund av skolarbeten? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta          Alltid 

8. Har du under dem senaste 3 månaderna känt dig stressad inför 

gymnasiet? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta          Alltid 

 

9. Har du under dem senaste 3 månaderna känt att du upplevt stress, att 

hinna med dina fritidsintressen på grund utav läxor i skolan? 

 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

10. Har du under dem senaste 3 månaderna upplevt tillfällen hemma 

där du upplevt att dina föräldrar har ställt höga krav på dig att prestera 

bra i skolan? 

 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

11. Har du under dem senaste 3 månaderna varit med om tillfällen där 

du inte haft tillräckligt med pengar till att kunna göra samma saker som 

dina vänner? 

 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

 

 

 

STORT TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 
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Bilaga 2. 

 Till dig som är Elev, Lärare samt Förälder på Spiraskolan. 

 

Hej!  

Mitt namn är Katja Böttiger. Till vardags arbetar jag på Statens institutionsstyrelse, 

Runnagården Sis LVM hem för vuxna kvinnor. Tidigare har jag studerat på 

Hälsopedagogiska programmet med inriktning på Folkhälsovetenskap vid Högskolan 

i Gävle. Nu skriver jag min C-uppsats inom Folkhälsovetenskap med ämnesinriktning 

psykisk hälsa ibland barn och ungdomar via Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Enligt folkhälsomyndigheten ökar den psykiska ohälsan ibland unga individer i 

Sverige idag, vilket är oroväckande. Det jag kommer att undersöka i denna 

studieundersökning är om eleverna på Spiraskolan 15–16 år upplever stress under 

skolåren 8–9 samt inför deras framtid. 

Denna undersökning kommer att ske via en pappersenkät som tar max 10–15 minuter 

att fylla i. Enkäten kommer att bestå av frågor där du som elev svarar enkelt via att 

ringa in det påstående som du känner stämmer bäst in på dig. 

Undersökningsmaterialet kommer inte att ha någon form av identifieringskod eller 

dylikt vilket betyder att den kommer att vara helt anonym. Det som kommer att 

efterfrågas det juridiska könet samt ålder. Ålder efterfrågas då det är ett krav att du 

som deltagande är fyllda 15 år. Enkätundersökningen är helt frivillig att delta i och du 

som deltar kan närsomhelst under undersökningstillfället välja att avbryta ditt 

deltagande. Alla enkäter som samlas in kommer endast att hanteras utav mig och 

informationen utifrån enkäterna kommer endast att användas till studiens syfte. 

 

Tack för att du tog dig tid till att läsa igenom detta informationsbrev, jag hoppas du är 

intresserad och väljer att delta i min studie! 

Örebro 18-04-03 

 

 

Katja Böttiger   Heléne Zetterström-Dahlqvist 

Undersökningsledare/Student  Handledare/Lektor Mittuniversitetet 


