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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning var att studera ifall det fanns någon skillnad i stressnivå 

mellan lärare i olika undervisningsämnen. Tidigare forskning visar att lärare i olika ämnen 

lägger ner olika mycket tid i undervisningsprocessen (planering, undervisning, dokumentation 

och bedömning/återkoppling). De lärare som undervisar i praktiska ämnen lägger ner 4% 

mindre tid på undervisningsprocessen i jämförelse med ämneskategori 5 

(kategoriöverskridande ämneskombinationer). Studien involverar 139 grundskolelärare från 

södra Sverige som fick besvara frågeformuläret. Resultatet i studien visar på att det inte finns 

någon signifikant skillnad i stressnivå hos lärare beroende på undervisningsämne. Slutsatsen 

är således att ingen hänsyn behöver tas till undervisningsämne för att minska stressnivåerna 

inom skolan.  

	

Nyckelord: stress, undervisningsämne, grundskollärare, undervisningsprocess, PSS  

 

Subject, does it have a crucial role on teachers’ stress level? 
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1. Introduktion  
1.1 Stress 
Stress har många olika definitioner, några av dessa tas upp av Ogden (2012). En definition är 

att yttre faktorer ger upphov till att bli stressad. Därefter är det individens egenskaper och 

erfarenheter som avgör hur reaktionen blir till stressfaktorn. Stressen handlar om förändringar 

i kroppen och involverar det biokemiska, fysiologiska såväl som beteendet. Stress kan även 

definieras som kronisk stress och akut stress. Kronisk stress involverar exempelvis fattigdom 

och långvarig stress inom jobbet, medan akut stress handlar om till exempel examinationer 

eller att hålla ett tal. Den definition som denna studie använder sig av förklarar stressen som 

ett samspel mellan individen och miljön. En individ som ställs inför en möjlig stressfaktor ser 

till sig själv och värderar situationens stressgrad. Därefter värderar individen sina egna 

resurser mot stressfaktorn. En bra matchning i detta samspel ger en låg stressnivå hos 

individen (Ogden, 2012). Selye i Ogden (2012) tog fram en modell kring hur människan 

reagerar på stress som heter general adaptation syndrome (GAS), den behandlar tre steg. Det 

första steget är alarmet, individens aktivitetsnivå ökar samtidigt som det stressfulla eventet 

uppstår. Därefter kommer motståndsfasen, ett coping-steg mot själva stressfaktorn för att 

slippa stressen. Om coping-steget misslyckas sker en utmattning och individen blir utsatt för 

stressen (Ogden, 2012). En annan som ger en förklaring på stressprocessen är Lennart Levi 

(2001), som benämner att stressen har funnits i alla tider och förr handlade om att förbereda 

individen för fysisk aktivitet, ett uttryck som han förklarar är att slåss eller fly. Denna 

funktion användes mot exempelvis fara, att människan reagerar mot fara. Holt et al. (2015) 

benämner att faktorer som kan leda till stress varierar väldigt mycket. Det kan vara fysiska 

faktorer som exempelvis behandlar hot mot individens säkerhet, men det finns även psykiska 

faktorer som kan vara hot mot individens sociala status. Stressfaktorer delas in i tre 

kategorier. Det kan vara små vardagliga situationer som skapar viss irritation hos individen, 

exempelvis jobbiga arbetskollegor och examinationer. Det kan inbegripa större händelser som 

till exempel att en nära person dör eller en misslyckad karriär. Det finns även katastrofala 

händelser som uppstår mer sällsynt, naturkatastrofer eller krig. 

 

Coping kan förklaras som strategier för att hantera stressen. För att minska stressen menar 

Ogden (2012) att många använder sig av fysisk aktivitet, även socialt stöd, personlighet och 

upplevelse av kontroll är exempel på andra faktorer som minskar stressnivån. Det finns två 
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typer av copingförmågor, problemfokuserad coping där individen söker information och stöd 

för att få en kunskapsbas. Därefter strävar man att använda sig av procedurer och beteenden 

för att få en motverkande effekt. Känslofokuserad coping går mer in på emotionell reglering, 

individen avreagerar sina känslor och accepterar sedan de oundvikliga resultaten av 

sjukdomen (Ogden, 2012).  

1.2 Stress i arbetslivet 
Forskning kring stress-begreppet har lett till olika teorier och förklaringar. Med arbete, att 

vara säker på jobbet och ersättning, var viktigast på arbetsplatsen. Detta förändrades på 60–

70-talet då även ambitionsnivån ökade. Utifrån detta skapades en modell där relationen 

mellan krav mot sin egen förmåga avgör stressnivån. För höga krav förhållandevis till 

individens kapacitet skapar stress, ett exempel på en överstimulans kan vara för svåra 

arbetsuppgifter med ett för högt arbetstempo. Modellen förklarade även att understimulans 

var en faktor som skapade stressen, för låga krav mot sin egen förmåga, monotona 

arbetsuppgifter där individen inte utvecklas eller lär sig nya saker (Allvin et al. 2006). Efter 

denna modell kom även Karaseks krav- och kontrollmodell. Den handlar också lite om över- 

respektive understimulans men går in på stress och aktivitet. Karasek menar att höga och låga 

krav inte är de enda faktorerna som skapar stress i arbetslivet utan också hur mycket kontroll 

individen har över sitt arbete. Med kontroll förklaras att få delta i beslutstagande. Med hög 

kontroll klarar individen också höga krav vilket leder till ett högre motstånd mot stress (Allvin 

et al. 2006).  

 

I större delar av Europa har arbetet genomgått en pågående förändring, arbetet har fått en 

annan typ av påfrestning genom förändrade krav där arbetslivet blir en faktor för stress. En av 

förändringarna är att individen arbetar mer flexibelt, vilket medför otydliga ramar för när 

arbetsuppgifterna är klara. Med detta innebär det att gränserna mellan arbetsliv och privatliv 

suddas ut och arbetstagarna jobbar mer och längre än vad de egentligen ska göra. Då 

gränserna suddas ut skapas även nya typer av krav kring arbetet genom exempelvis sociala 

relationer (Allvin et al. 2006).  

1.3 Stress i skolan 
1.3.1 Internationella perspektiv 
En studie gjord av Guglielmi, Bruni, Simbula, Fraccaroli och Depolo (2015) handlar om 

lärares engagemang i förhållande till ålder. Studien genomfördes på italienska lärare med 

hjälp av frågeformulär. Resultatet visade att lärare i olika åldrar drivs av olika saker. Yngre 
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lärare hade ett högre engagemang i jämförelse med äldre lärare. Det visade sig också att de 

yngre lärarna drevs av utveckling och social interaktion i arbetslagen. Äldre lärare drevs 

däremot av att kunskaperna de besitter synliggörs av andra. Michelle Munnell (2013) har gjort 

en avhandling där resultatet visade att lärare med fler än sex års erfarenhet upplevde en lägre 

nivå av stress. De lärare med mindre än sex års erfarenhet upplevde en högre stress och visade 

sig använda andra typer av coping-strategier än mer erfarna lärare. Carton och Fruchard 

(2014) har gjort en undersökning i Frankrike som behandlade yrkeserfarenhet och 

stressfaktorer hos grundskolelärare. Det visade sig vara skillnad på stressfaktorer beroende på 

hur länge läraren hade arbetat inom läraryrket. Lärare med kortare erfarenhet upplevde sig 

mer stressade över elevers attityder, fräckhet samt inlärningssvårigheter. De menade på att 

hjälpen de gav inte räckte till för att eleverna skulle lyckas med sitt akademiska arbete. Lärare 

som besatt erfarenhet mellan 26-35 år var mest stressade över hur de sista verksamma åren i 

sin karriär kom att fortlöpa. Det framkom även att lärare som var i slutet av sin karriär kände 

sig stressade över liknande faktorer som de nyexaminerade lärarna. Det fanns dock en 

skillnad här, de äldre lärarna upplevde sig trötta på elevernas attityder och orkade inte 

argumentera för att få elevernas respekt. Det fanns resultat i denna studie kring hur lärarna 

använde sig av coping. Resultatet visade att nyexaminerade lärare främst använde sig av 

socialt stöd medan lärare med mer erfarenhet valde att undvika eller konfrontera eleverna 

beroende på situationen. 

 

I en annan studie gjord av Oberle och Schonert-Reichl (2016) undersöktes förhållandet mellan 

utbrändhetsnivån hos den undervisande läraren och elevernas fysiologiska nivåer av stress. 

Studien genomfördes i Kanada och innefattade 406 elever som gick i fjärde och sjunde klass 

där könsfördelningen var lika. Sjutton lärare ställdes i relation till eleverna. Resultatet visade 

ett samband mellan en högre nivå av yrkesmässig stress hos läraren och högre mängd kortisol 

hos eleven på morgonen. Däremot fann inte författaren ett liknande samband på dygnets andra 

tider. En förklaring till detta resultat menade författaren var att stressen läraren besitter, 

överfördes till eleverna, något som stress contagion theory beskriver. 

 

Ytterligare en studie undersökte lärarens tro på sin egna förmåga i relation till arbetsrelaterad 

stress och jobbtillfredsställelse. Studien innefattade 1242 lärare från USA som fyllt i ett 

frågeformulär. Resultatet visade att det finns en signifikans mellan arbetsrelaterad stress och 

tillfredsställelse av jobbet. En högre nivå av jobbtillfredsställelse för läraren gav en minskad 

stress. Ett ytterligare resultat är att lärarens self-efficacy påverkade jobbtillfredställelse, en 
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högre self-efficacy gav även högre jobbtillfredställelse, något som författaren betraktade som 

en coping-strategi. Studien synliggjorde även att det fanns skillnader mellan vår och höst i 

avseende på stressnivå. Lärarna var mer stressade på hösten än i slutet av studieåret (Von der 

Embse, Sandilos, Pendergast, Mankin, 2016). 

 

Studien teacher stress and burnout and principals´ leadership styles: a relational study kom 

fram till att beroende på vilken ledarskapsstil skolans ledning tillämpade fick en avgörande 

roll för vilken stressnivå och utbrändhet lärarna erhåller. Studien är genomförd med hjälp av 

frågeformulär som lärare från grundskolan svarat på. Resultatet visade att ett transaktionellt- 

och transformellt ledarskap från skolans ledning gav en lägre stressnivå hos de undervisande 

lärarna. I motsats till detta gav laissez-faire ledarskapet en högre nivå av stress hos lärarna 

(McKinney-Thompson, 2015). 

1.3.2 Nationella perspektiv 

Aspfors, Bendtsen och Hansén (2013) har beskrivit lärares upplevelser från de första åren som 

verksamma lärare. Enligt författarna finns det två olika arenor, klassrumsarena och 

skolarenan. Inom skolarenan finns även tre underkategorier, intensifiering, obeständighet och 

partikularitet. Med intensifiering beskriver alla lärare en ökad kravnivå inom skolan där ett 

större ansvar och mycket förändringar ligger till grund. Denna problematik skapar en negativ 

trend inom skolan vilket leder till att tillfälliga lösningar ofta får tillämpas inom skolan. 

Nyexaminerade lärare upplever det som mer påfrestande än lärare med mer erfarenhet. Den 

andra underkategorin, obeständighet belyser lärarrollens otydliga gränser, till exempel när 

arbetsuppgifterna är oklara. Denna problematik skapar en suddig balansgång mellan privatliv 

och arbetsliv. Den tredje underkategorin är partikularitet som innefattar olika grupperingar 

inom exempelvis arbetslaget. Dessa grupperingar kan tillexempel bero på olika status och 

undervisningsämne. Detta medför att vissa lärare kan uteslutas från gemenskapen i gruppen, 

vilket kan skapa en problematik för framförallt nyexaminerade där det finns två möjliga utfall. 

Antingen blir den nyexaminerade läraren antagen i grupperingarna eller så blir den utesluten. 

Oavsett vilket utfall läraren antar blir det en negativ påverkan. Skulle individen bli accepterad 

i gruppen kommer lärarens handlingsutrymme minskas till skolkulturens ramar. Skulle 

däremot individen bli utesluten ur gruppen skapas ett utanförskap som också betraktas som 

negativ. Lösningen på problematiken kring partikularitet är att skapa en samarbetskultur. I 

klassrumsarenan finns det även två underkategorier, kompetensbildning och entusiasm. 

Kompetensbildning innefattar lärarens förmåga att reflektera över sin praktik och på ett sådant 
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sätt utveckla sin arbetssituation. Detta kan medföra att nyexaminerade lärare kan skapa en 

mer realistisk bild av vad som är genomförbart inom skolans ramar. Den sista underkategorin 

är entusiasm, som lärarna beskriver sig själva besitta väldigt mycket, trots en hög 

arbetsbelastning. Den höga nivån grundar sig i mötet med eleverna som i sin tur inspirerar för 

ett fortsatt arbete.   

 

Skolverket (2016a) har tagit fram annan betydande information från sin rapport om attityder i 

skolan. Det som togs upp visade att många lärare var stressade. Från 2006 har antalet lärare 

som känner sig ofta eller alltid stressade ökat, däremot har detta avtagit i denna rapport. Totalt 

är det hälften av alla lärare som känner sig stressade i skolan. Det framkommer även att 

kvinnor kände sig mer stressade än män samt att flest lärare som kände sig stressade jobbade 

på grundskolan. Anledningar till stressen var främst den extra hjälp och stöd som eleverna 

behövde. Därefter kommer det administrativa arbetet och dokumentation av elevernas 

kunskapsutveckling. Lärarna tog upp problem med ökad arbetsbelastning på grund av att de 

behövde lägga mycket tid på arbetsuppgifter som ligger utanför det huvudsakliga uppdraget 

(Skolverket, 2016a). En annan rapport från Skolverket (2015a) har undersökt könsskillnader i 

grundskolan bland lärare. Det framgår i rapporten att yrket domineras starkt av kvinnor, upp 

till 76% av alla lärare i grundskolan är kvinnor. Denna skillnaden går även att finna i 

högstadiet (7–9) där 65% är kvinnor. Det finns endast två ämnen på högstadiet där det finns 

fler män än kvinnor, idrott och hälsa samt musik (Skolverket, 2016b). 

 

En faktor som kan bidra till stress i skolan innefattar hur länge läraren har arbetat. En lärare 

med mindre yrkeserfarenhet upplevde sig vara mer stressad, i jämförelse med lärare som har 

en längre erfarenhet. Anledning till att lärare med mindre yrkeserfarenhet kände sig mer 

stressade är främst att tid till planering av undervisningen var för liten (Skolverket, 2013a). 

Rapporten Lärarnas yrkesvardag från Skolverket (2013b) visade att lärare tillgavs väldigt 

mycket olika arbetsuppgifter, nya krav i dokumentation, elevers hälsa och psykosociala miljö, 

administration och föräldrakontakt. Dessa nya krav som tillkom utan att redan befintliga 

arbetsuppgifter försvann ledde till en väldigt pressad arbetsvardag. Det visade sig att många 

lärare i denna rapport uppgav att arbetstimmarna per vecka når upp till 50 timmar, utan 

helgarbete medräknat, vilket skulle bli mellan 1–5 timmar extra. De nya kraven gör att lärarna 

väljer mellan att jobba mer eller att ta tid från de befintliga arbetsuppgifterna, exempelvis från 

planeringstid, eller reflektioner kring undervisning. 
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Grundskollärares tidsanvändning från skolverket (2015b) är en nationell rapport som 

studerade skillnader mellan ämnen i undervisningsprocessen. Denna process innefattar fyra 

delar, planering av undervisning, genomförande av undervisning, bedömning och 

dokumentation samt återkoppling till elever och föräldrar. Ämneskategori 1, praktiska ämnen 

som innehöll undervisningsämnena hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, slöjd 

och musik, avsatte mindre arbetstid till undervisningsprocessen. Skillnaden inbegrep fyra 

procentenheter lägre än ämneskategori 5 som i detta fall var lärare som undervisade i 

kategoriöverskridande ämneskombinationer. Det framgick att det såg olika ut i olika ämnen. 

Den första delen som inbegrep planering av undervisning visade att kategori 2 (lärare i 

engelska och moderna språk) samt kategori 3 (svenska, geografi, historia, samhällskunskap 

och religionskunskap) lade ner mer tid till undervisningsplanering, upp till tre procentenheter 

mer än referenskategorin. Det fanns även en skillnad hos kategori 3, som dock visade sig 

lägga ner färre antal timmar på planering av undervisningen. Vid genomförande av 

undervisningen framgick det att kategori 2 har minst undervisningstimmar, till skillnad mot 

de andra kategorierna. Vid bedömning och dokumentation var det kategori 4 (matematik, 

biologi, fysik, kemi, teknik och naturkunskap) som lade ner mer tid än referenskategorin, upp 

till tre procentenheter mer. Likt vid planeringen var det kategori 1 som lade färre timmar på 

bedömning och dokumentation än ämneskategori 5. Den sista delen som inbegrep 

återkoppling till elever och föräldrar återfinns liknande resultat. Kategori 1 lade även här ner 

mindre tid än ämneskategori 5 (kombinerade undervisningsämnen). En skillnad här var 

däremot kategori 4 som lade ner mer tid på återkoppling (Skolverket, 2015b). 

Könsfördelningen hos grundskolelärare varierar stort i Sverige. Kategori 1 behandlade 42 % 

män och 58 % kvinnor, kategori 2 innefattade störst snedfördelning med 80 % kvinnor och 20 

% män, kategori 3 hade en könsfördelning på 67% kvinnor och 33 % män, den fjärde 

kategorin hade den mest jämna fördelningen på 55 % kvinnor samt 45 % män (Skolverket, 

2016b). Studiens hypotes blir således att skillnader i stress mellan lärare i olika ämnen kan 

relateras till skillnader i tidsåtgång för planering, undervisning, bedömning och 

dokumentation. 
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1.4 Syfte & hypotes 
Syftet med denna undersökning var att studera ifall det fanns någon skillnad i stressnivå 

mellan lärare i olika undervisningsämnen.  

 

Hypotes i denna undersökning är att skillnader i stress mellan lärare i olika ämnen kan 

relateras till skillnader i tidsåtgång för undervisningsprocessen (planering, undervisning, 

bedömning och dokumentation). 
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2. Metod 
2.1 Deltagare  
Personerna som deltog i undersökningen jobbade som undervisande lärare i årskurserna 4–9 i 

södra Sverige. En förfrågan skickades ut till sammanlagt 189 rektorer, varav 41 av dem 

vidarebefordrade enkäten till lärarna. Sammanlagt valde 157 lärare att svara på enkäten. 

Utifrån detta kunde det externa bortfallet betraktas som högt då enkäten inte 

vidarebefordrades av ett större antal rektorer. Ett annat externt bortfall är de lärare som fick 

enkäten men valde att inte besvara den, även detta bortfall betraktas som högt. Det interna 

bortfallet varierar beroende på vilket stresstest som användes. Bortfallet bestod av 20 

individer i PSS, vilket gjorde att det var 137 deltagare (se tabell 1). De olika 

undervisningsämnena delades in i ämneskategorier, där ämneskategori 1 innehåller 

undervisningsämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, bild, slöjd och musik. 

Ämneskategori 2 innehåller engelska och moderna språk, ämneskategori 3 innehåller svenska, 

samhällskunskap, geografi, religion, historia. ämneskategori 4 innehåller matematik, 

naturkunskap, teknik, kemi, fysik, biologi, ämneskategori 5 innehåller undervisningsämnen 

som är kategoriöverskridande. De olika ämneskategorierna baseras på skolverkets (2015b) 

indelning. 

 

Tabell 1: Antal deltagare, könsfördelning och år av erfarenhet i varje ämneskategori vid 

mätning av PSS. 

PSS N Man Kvinna Erfarenhet(år) 

Ämneskategori 1 24 6 18 3–35 

Ämneskategori 2 13 3 10 1,5–40 

Ämneskategori 3 28 13 15 0,5–35 

Ämneskategori 4 26 10 16 3–43 

Ämneskategori 5 46 13 33 0,3–40 

Totalt 137 45 92 0,3–43 

 

I stressymptom-testet var bortfallet 18 individer, detta medförde att i detta testet fanns det 139 

deltagare (se tabell 2). Det interna bortfallet uppstod på grund av icke slutförda stresstester. 

Det var även för få individer som angav könstillhörigheten ”annat” vilket resulterade i att den 

gruppen exkluderades från studien. Vid alla analyser som innefattade tidsaspekten 

involverades endast deltagare som uppgav en anställningsgrad på 100 procent, även de 
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individer som missat svara på någon av tidsfrågorna. Detta medförde att det interna bortfallet 

blev 54 individer vid dessa analyser och det antal som deltog var 103 individer. 

 

Tabell 2: Antal deltagare, könsfördelning och år av erfarenhet i varje ämneskategori vid 

mätning av stressymptom-test. 

Stressymptom-test n Man Kvinna Erfarenhet(år) 

Ämneskategori 1 24 6 18 3–35 

Ämneskategori 2 13 3 10 1,5–40 

Ämneskategori 3 30 13 17 0,5–35 

Ämneskategori 4 27 11 16 3–43 

Ämneskategori 5 45 11 34 0,3–40 

Totalt 139 44 95 0,3–43 

 

2.2 Instrument 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett frågeformulär. Frågeformuläret bestod av tre delar, 

ett för att få demografiska data, ett för att mäta stressnivå och en egenkonstruerad del som 

behandlade stressymptom. Den första delen bestod av egenkonstruerade items om erfarenhet, 

kön, ålder, ämne, coping och arbetstidsfördelning. Ett exempel på en fråga i den demografiska 

delen är ”Hur många timmer uppskattar du din totala arbetstid/vecka?”, denna fråga har ett 

öppet svar som individen själv skriver i antal timmar som hen jobbar. Items som berör coping 

är formulerade utifrån 1177 Vårdguidens (2014) publikation som har blivit granskad av 

Aleksander Perski, psykolog och docent vid karolinska institutet samt Ogdens (2012) tre typer 

av coping-förmågor (se i bilaga 1). Ett exempel på detta item är ”För att hantera min stress 

brukar jag göra? Välj alternativet som du tillämpar mest”, för att svara på denna fråga finns 

tio svarsalternativ deltagaren kan välja mellan. För att mäta stressnivån användes det 

standardiserade stress-testet Perceived stress scale (PSS) PSS har en hög intern reliabilitet, 

test-retest reliabilitet och även testad för validiteten som betraktas som hög (Cohen, Kamarck 

& Mermelstein, 1983). Testet bestod av 14 items, där deltagaren fick besvara varje item 

genom att kryssa i en 5 gradig skala. Skalan gick från noll till fyra, noll innefattade ingen 

igenkänning och fyra var att deltagaren kände igen sig helt. Av dessa 14 items var sju 

omvända, vilket betydde att graderingen på dessa gick från fyra till noll istället. Ett omvänt 

item kan exempelvis vara ”Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt 

hanterat vardagsproblem och irritationsmoment?”. Alla svar adderades ihop och blev en 
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totalsumma som sedan visade på stressnivån hos deltagaren, högsta nivån som testet kan mäta 

är 56 och lägsta nivån är 0 (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Den tredje delen var 

egentillverkad och bygger på sammanställningar av stressymptom som 1177 Vårdguiden 

(2014) publicerat, även här är det granskat av Aleksander Perski. Varje symptom tilldelades 

en graderingsskala som individen fick gradera frekvensen av symptomen den senaste 

månaden. Skalan sträckte sig från noll till fyra där noll var aldrig och fyra var väldigt ofta, 

maxpoäng på stressymptom-testet var 68, lägsta poäng var 0 (1177 Vårdguiden, 2014). 

Exempel på item i denna del kan vara ”Lättirriterad och otålig”. Denna del av enkäten 

användes för att få en bredare bild av stressen hos lärarna. 

2.3 Procedur 
Den första kontakten togs via mail till rektorer runtom i södra Sverige för att antingen få 

komma och dela ut enkäter eller att få skicka ut den digitalt. Majoriteten efterfrågade en 

digital version. Den digitala versionen skickades ut till 41 skolor varav en av dessa också fick 

enkäten i pappersformat. Av dessa svarade 157 lärare. Datan kodades om och sammanställdes 

för att sedan analyseras i SPSS. Datan analyserades genom envägs ANOVA parametrisk 

design med oberoende grupper på grund av att datan antogs vara normalfördelad. PSS och 

Stressymptom-testet analyserades genom skevhet i SPSS, det resulterade i .008 för PSS och 

.216 i stressymptom-testet. Datan analyserades även med hjälp av Pearson korrelationstest 

samt t-test oberoende grupper. 

2.4 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) tog upp fyra centrala krav för forskning, som väldigt noga följdes i 

denna studie. De tog upp samtyckeskravet som behandlade att deltagarna själva fick välja om 

de ville vara med. Urvalet i denna studie riktade in sig mot lärare på mellan- och högstadiet, 

det betydde att deltagarna var över 15 år vilket gjorde att deltagarna själva fick ge ett 

godkännande om de ville vara med. Informationskravet strävades att uppfyllas på det sättet att 

deltagarna blev informerade om syftet med undersökningen och deras rättigheter innan 

enkäten delades ut. Det var helt frivilligt och de fick avbryta sin medverkan när de ville. 

Konfidentialitetskravet togs till hänsyn då all data som samlades in var helt anonym, vilket 

gjorde det omöjligt för andra att identifiera deltagarna. Det sista kravet nyttjandekravet, togs i 

beaktning genom att forskningsunderlaget inte kom att användas till något annat än 

forskningssyfte.  
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3. Resultat 
Syftet med denna undersökning var att studera ifall det finns någon skillnad i stressnivå 

mellan lärare i olika undervisningsämnen. Ämneskategorierna i resultatet består av fem 

grupper, ämneskategori 1 innehåller undervisningsämnena idrott och hälsa, hem- och 

konsumentkunskap, bild, slöjd och musik. Ämneskategori 2 innehåller engelska och moderna 

språk, ämneskategori 3 innehåller svenska, samhällskunskap, geografi, religion och historia. 

Ämneskategori 4 innehåller matematik, naturkunskap, teknik, kemi, fysik och biologi. 

Ämneskategori 5 innehåller undervisningsämnen som är kategoriöverskridande. 

 

En envägs ANOVA parametriskt test visade ingen signifikant skillnad mellan 

ämneskategorierna och PSS (F (4,132) = .346, p = .846). Medelvärdesskillnaden varierar 

mellan 24,92 och 27,87 (se tabell 3). Däremot gick det konstatera att det fanns en signifikant 

skillnad mellan PSS och könen. Medelvärdet för kvinnor blev M = 27,07, SD = 8,93 och för 

män blev det M = 23,66, SD = 10.20 (t (135) = 2.00, p = .047). Utöver dessa resultat fanns det 

inte ett signifikant samband mellan PSS och yrkeserfarenhet, endast en tendens (r (136) = -

.163 p = .058). Det fanns inte heller ett signifikant samband mellan ålder och PSS (r (137) = -

.115, p = .182). 

 

Tabell 3: Antal deltagare, medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå i de olika 
ämneskategorierna vid mätning av PSS. 
PSS n Medelvärde SD p 

Ämneskategori 1 24 27,87 9,72  

Ämneskategori 2 13 24,92 9,76  

Ämneskategori 3 28 26,17 10,16  

Ämneskategori 4 26 25,20 10,64  

Ämneskategori 5 46 25,54 8,32  

Totalt 137 25,95 9,46  

 
Resultatet av ämneskategorierna och stressymptom-testet visade F (4,134) = .777, p = .542, 

vilket förklaras som ingen signifikant skillnad. Medelvärden för de olika ämneskategorierna 

varierar dock mellan det lägsta (25,14) och det högsta (31,00), se tabell 4. En ANOVA 

mellangruppsdesign visade att det fanns en signifikant skillnad i stressnivå mellan könen. 

Medelvärdet för kvinnor (M = 30.21, SD =13.49) var signifikant högre än medelvärdet för 

män (M = 21.63, SD = 13.83), t (137) = 3.45, p = .001 vid mätning av stressymtom-testet. Det 
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gjordes även en korrelation mellan stressymptom-testet och yrkeserfarenhet, som inte visade 

på något signifikant samband (r (138) = -.135 p =.114). Mellan ålder och stressymptom-testet 

fanns det inget signifikant samband (r (139) = -.040, p = .640). 

 

Tabell 4: Antal deltagare, medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå i de olika 
ämneskategorierna vid mätning av Stressymptom-testet. 
Stressymptom-test n Medelvärde SD P 

Ämneskategori 1 24 30,66 14,41  

Ämneskategori 2 13 31,00 12,00  

Ämneskategori 3 30 27,50 15,40  

Ämneskategori 4 27 25,14 15,45  

Ämneskategori 5 45 26,20 13,00  

Totalt 139 27,49 14,13  

 

Det analyserades även olika coping-strategier och frekvensen i copingen. Dock blev 

uppdelningen av grupperna för många med för få deltagare vilket resulterade i en icke 

tillförlitlig statistisk analys. 

 

Pearson korrelations test visade ett samband mellan stressnivån och den totala arbetsveckan 

för läraren. Detta resultat gällde för både PSS (r (98) = .233, p = .021) och Stressymtom-testet 

(r (101) = .239, p = .016). Sambandet visade att lärarnas arbetstid samverkar med högre stress 

i båda stresstesten. Resultatet från en annan korrelation mellan återkoppling och PSS blev r 

(98) = .207, p =.041. Detta samband visade att lärarnas tid till återkoppling samverkar med 

högre stress. Mellan återkoppling och stressymtom-testet visade resultatet r (101) = .075, p 

=.445. Faktorerna planering, dokumentation/bedömning och undervisning visade inget 

signifikant samband med stress, oavsett vilket stresstest som behandlades.  

 

En envägs ANOVA pekade på en tendens i planeringstid mellan de olika 

undervisningsämnena (F (4,98) =2.315, p = .063). Medelvärdena visar att ämneskategori 3 

samt 4 lägger ner mer tid på planering än de övriga ämneskategorierna (se tabell 5). Övriga 

fyra faktorer (arbetsvecka, återkoppling dokumentation/bedömning och undervisning) 

saknade någon signifikant skillnad beroende på ämneskategori. Det fanns inget signifikant 

samband mellan faktorerna yrkeserfarenhet och antal arbetstimmar i veckan, inte heller 

mellan ålder och antal arbetstimmar i veckan fanns det något samband. En stor del (38%) av 
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de tillfrågade lärarna angav att de jobbade mer än 45 timmar i veckan, vid heltidsarbete. Det 

framkom även att 22 % av deltagarna jobbade mindre än 45 timmar samt att 40% arbetade 45 

timmar i veckan.  

 

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse på antal timmar i undervisningsprocessen 
(arbetsvecka, planering, undervisning, dokumentation/bedömning och återkoppling) per 
vecka hos ämneskategorierna.  
 Arbetsvecka Planering Undervisning Dokumentation, 

bedömning 

Återkoppling  

 M SD M SD M SD M SD M SD p 

Ämneskategori 1 

n= 15 

45,33 5,16 6,56 3,50 19,99 4,14 5,23 2,19 2,53 2,45  

Ämneskategori 2 

n= 9 

46,38 5,46 6,22 2,31 22,22 6,51 4,33 1,95 1,83 1,36  

Ämneskategori 3 

n= 22 

47,02 7,08 9,63 4,22 19,67 6,15 6,47 3,69 3,34 3,41  

Ämneskategori 4 

n= 21 

47,28 5,33 8,80 4,78 18,92 1,89 6,23 3,04 2,54 1,54  

Ämneskategori 5 

n= 36 

45,15 4,24 7,05 4,32 19,40 3,04 5,33 3,28 2,36 1,41  

Totalt 

n= 103 

46,12 5,38 7,82 4,27 19,69 4,25 5,66 3,11 2,58 2,17  
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4. Diskussion 
Studiens hypotes var att undersöka ifall det fanns skillnader i stressnivå mellan lärare i olika 

ämnen som kan relateras till skillnader i tidsåtgång för undervisningsprocessen (planering, 

undervisning, bedömning och dokumentation). Denna hypotes tog sin grund i skolverkets 

(2015b) nationella rapport som visar att det fanns skillnader i undervisningsprocessen mellan 

ämneskategorierna. Enligt hypotesen skulle denna skillnad i tidsåtgång mellan 

ämneskategorierna även kopplas till en skillnad i stressnivå mellan ämneskategorierna. 

Resultatet i denna undersökning visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

stressnivå mellan lärare i de olika ämneskategorierna. Detta medför att studiens hypotes 

förkastas, nollhypotesen antas. En möjlig förklaring till varför denna studie inte fann någon 

skillnad i stressnivån kan vara könsfördelningen. Studiens resultat fann en skillnad i 

stressnivå hos könen, kvinnor var mer stressade än männen. Detta resultat bekräftar 

skolverkets (2016) tidigare forskning. Könsfördelningen i ämneskategorierna kan då få en 

avgörande roll för resultatet. Då kvinnorna är starkt överrepresenterade i denna studie inom 

alla ämneskategorier med undantag för ämneskategori 3, gav studien inte en representativ bild 

av populationen.  

 

Denna studie fann inte samma skillnader i tidsåtgång som skolverkets (2015b) rapport, som 

låg till grund för studiens hypotes. Det studien fann var endast en tendens till skillnader i 

tidsåtgång mellan ämneskategorierna och planering, ämneskategorierna 3 och 4 visade sig 

lägga ner mer tid till planering än resterande ämneskategorier. En möjlig förklaring till varför 

denna studie inte fann samma skillnader kan vara urvalet, som är ett bekvämlighetsurval. Det 

gör att generaliserbarheten i studien blir låg, till skillnad från skolverkets (2015b) urval som 

är generaliserbart över alla grundskolelärare i Sverige. Hade undersökningen funnit samma 

skillnader i tidsåtgång i hela undervisningsprocessen som skolverkets (2015b) rapport, skulle 

möjligtvis stresskillnaderna också existera.  

 

Studiens resultat visade en tendens till samband mellan yrkeserfarenhet och stressnivå. 

Tendensen visar att ju mer yrkeserfarenhet personen har desto mindre stressad är individen. 

Detta resultat står i enlighet Skolverkets (2016) och Michelle Munnells (2013) 

undersökningar som också visade på att lärare med mindre yrkeserfarenhet är mer stressade 

än lärare med mer yrkeserfarenhet. En förklaring till detta samband kan ges av karaseks krav- 

och kontrollmodell som menar att stressnivån minskar ju mer kontroll individen upplever sig 

ha över situationen (Allvin et al. 2006). Med denna modell skulle tolkningen bli att individer 
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med lägre yrkeserfarenhet har mindre kontroll över arbetsuppgifter och därmed en högre 

stressnivå. Detta leder då till längre arbetsdagar. En analys av Guglielmi et als. (2015) studie, 

att lärarens engagemang påverkas av lärarens ålder kan vara att en yngre lärare med ett högre 

engagemang skulle kunna spendera mer arbetstid i veckan. Till motsats mot en äldre lärare 

som inte visade sig vara lika engagerad och jobbar då färre antal timmar i veckan. Detta 

stämde dock inte med denna studies resultat, då det inte fanns något samband mellan den 

totala arbetsveckan och ålder. Det fanns heller inget samband mellan ålder och stressnivå. 

 

McKinney-Thompsons (2015) undersökning visade att beroende på vilket ledarskap skolans 

ledning applicerade, påverkade det stressnivåerna hos lärarna. Detta skulle kunna kopplas 

ihop med resultatet Oberle och Schonert-Reichls (2016) får fram, som visar ett samband 

mellan yrkesmässig stress hos lärarna och elevernas kortisolmängd under morgontimmarna. 

Författarna förklarade detta som en överföring från lärare till elev. Båda dessa undersökningar 

kan skapa en negativ spiral där fel ledarskap från skolans ledning, i detta fall laissez-faire ökar 

risken för högre stress. Läraren överför sedan sin stress till eleverna på morgonen. Utifrån 

denna tolkning blir skolan läraren jobbar på en avgörande roll för stressnivån. Något som 

denna studie inte tar hänsyn till. Enligt Aspfors, Bendtsen och Hansén (2013) finns även 

partikularitet i skolan, en faktor kring samarbetskulturen som kan orsaka stress genom 

grupperingar och utanförskap mellan lärare. Studien behandlar inte heller partikularitet men 

det kan tänkas att utbredningen av det är väldigt olika för varje skola. Detta blir ytterligare ett 

argument för att skolan läraren jobbar på får en avgörande roll för individens stressnivå.  

 

Denna undersökning kom fram till att många lärare jobbade fler timmar än sin 

anställningsgrad, 38% av de tillfrågade lärarna angav att de arbetade över 45 timmar i veckan. 

Detta resultat står i likhet med Skolverkets (2013b) resultat som beskrev att många lärare 

jobbade mer än 50 timmar i veckan. En förklaring till det höga antalet arbetstimmar skulle 

kunna vara läraryrkets flexibilitet, otydliga arbetsuppgifter och tidsramar. Detta resonemang 

överensstämmer med Aspfors, Bendtsen och Hansén (2013) som menar att skolan ofta hade 

en obeständighet i form av suddiga tidsramar. Något som framförallt nyexaminerade lärare 

upplevde som en problematik. Obeständigheten finns inte enbart i skolvärlden. Allvin et al. 

(2006) menar även att samhällsutvecklingen har riktat sig mot en allt mer otydlig gräns 

mellan arbetsliv och privatliv som resulterar i att arbetsdagarna blir längre. Med denna 

otydliga gräns menade författarna även att kraven förändrades på arbetstagaren, genom 

exempelvis social kompetens. Konsekvenserna av det höga antalet arbetstimmar kan skapa en 
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högre stressnivå. Detta är något som denna studies resultat visar, ett samband mellan lärarnas 

stressnivå och antal arbetstimmar i veckan. Sambandet går att beskriva som ju högre 

stressnivå läraren har desto fler antal timmar i veckan jobbar läraren, alternativt kan 

sambandet bli ju fler arbetstimmar i veckan läraren jobbar desto högre stressnivå har läraren.  

 

Slutsatsen i denna studie blir således att nollhypotesen antas då det inte finns någon skillnad i 

stressnivå mellan de olika ämneskategorierna, inte heller finns det någon skillnad i tidsåtgång. 

Detta medför att skolan inte behöver ta hänsyn och göra anpassningar utifrån vilka ämnen 

läraren undervisar i för att minska stressnivåerna inom skolan. En intressant framtida 

forskning skulle vara att upprepa denna studie men med ett mer generaliserbart urval likt 

skolverkets (2015b) rapport. En annan intressant forskningsfråga skulle kunna vara att 

jämföra varje ämne mellan varandra och se ifall det finns skillnader i stressnivå. 

	

4.1 Metoddiskussion 
Det stora externa bortfallet i undersökningen kan haft en påverkan på resultatet, av de 41 

skolor som tillgavs enkäten var det endast 157 lärare som valde att fylla i den. Detta kan 

medföra en snedfördelning i urvalet och på så sätt påverka resultatet. En spekulering är att 

endast lärare som har låg arbetsbelastning har valt att delta, eller andra egenskaper och 

erfarenheter som kan medföra att individen fyller i enkäten. Detta gjorde att 

generaliserbarheten på studien sjönk. Urvalet är ett bekvämlighetsurval, vilket medför att 

generaliserbarheten blir låg över hela populationen. Alla deltagare bor i södra Sverige, det gör 

att urvalet även blir snedfördelat. Storleken på urvalet är även för liten för att ge en 

helhetsbild av populationen, men utifrån uppsatsen möjliga ramar fanns det ingen chans till 

större urval eller andra typer av urval. Könsfördelning i urvalet betraktas även som 

snedfördelat, vilket också medför till en lägre generaliserbarhet.  

 

Tiden enkäten delades ut kan vara en faktor som kan ha resultatet. Enkäten delades ut i slutet 

av en termin, precis innan deadlinen på betygssättning för lärarna. Von der Embse et al. 

(2016) kom fram till att stressnivån varierar över läsåret, på höstterminen är stressnivån högre 

än vårterminen hos lärarna. Konsekvensen blev att den uppmätta stressnivån kanske inte 

speglar den genomsnittliga stressnivån hos lärarna. Däremot är båda stresstesten formulerade 

för att lärarna ska fylla i sina upplevelser den senaste månaden vilket gör att resultatet 

möjligtvis är generaliserbart över terminen. I enkätens första del saknade en fråga kring vilken 
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anställningsform läraren hade för att kontrollera deras heltidsvecka. Studiens resultat utgick 

från att en heltidstjänst motsvarade 45 timmar i veckan. 

 

Den statistiska bearbetningen kunde orsaka missvisande resultat. Studiens resultat byggde på 

en envägs ANOVA där antagande om normalfördelning med kvotskala eller intervallskala 

fanns. Detta skulle kunna vara en felkälla ifall antagandet om normalfördelningen inte stämde 

överens med den totala populationen, dock analyserades datan för att synliggöra att 

normalfördelningen fanns. Gruppindelning hade en stor betydelse för undersökningen, de 

olika ämnenas karaktär kunde skapa en för stor varians inom gruppen för att kunna redovisa 

en skillnad. 

 

Stress är ett väldigt komplext begrepp som innefattar många olika delar. Detta gör att det 

finns väldigt många definitioner. På grund av komplexiteten valdes det att göra två typer av 

stresstester för att få en så bred bild som möjligt av lärarnas stressnivå. Komplexiteten gör 

även att det kan finnas många bakomliggande faktorer som påverkar resultatet, exempel kan 

vara partikularitet, arbetskrav mellan skolor samt individuella krav. Detta ökar även risken för 

tredje-variabels problemet som återfinns vid sambandssökande, vilket även kan kopplas ihop 

med bakomliggande faktorer.  
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I	
		

6. Bilagor 

Bilaga 1 
	

Hej! 

Vi heter Gabriel Andersson och Jesper Engstrand och vi läser sjunde terminen på 

ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu självständigt arbete 

15hp om skillnaden kring stress och orsaker till detta. Enkäten är frivillig att fylla i och helt 

anonym. Enkäten kommer endast att användas i forskningssyfte där ingen deltagare kan 

identifieras. 

Tack på förhand för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar; 

Gabriel Andersson 

Ga222bt@student.lnu.se 

 

Jesper Engstrand 

Je222nb@student.lnu.se 

  



	

II	
		

Bilaga 2 
Enkät 
Hej!		
Vi	 heter	 Gabriel	 Andersson	 och	 Jesper	 Engstrand	 och	 vi	 läser	 sjunde	 terminen	 på	
ämneslärarprogrammet	vid	Linnéuniversitetet	i	Växjö.	Vi	skriver	nu	självständigt	arbete	
15hp	om	vad	det	kan	 finnas	 för	orsaker	 till	 stress	bland	 lärare.	Enkäten	är	 frivillig	att	
fylla	i	och	helt	anonym.	Enkäten	kommer	endast	att	användas	i	forskningssyfte.	

Tack	på	förhand	för	din	medverkan.	

Med	vänliga	hälsningar;		
Gabriel	Andersson		
Ga222bt@student.lnu.se	

Jesper	Engstrand		
Je222nb@student.lnu.se		

Del	1	-	Allmän	information	
	

1. Kön	
Markera	endast	en	oval.	

	Man	

	Kvinna	

	Annat	

2. Hur	gammal	är	du?	

	

3. Vilken	anställningsgrad	har	du?	Svara	i	procent	
	

	
4. Hur	länge	har	du	jobbat	som	lärare?	

	
	

5. Vilka	ämnen	undervisar	du	i	denna	termin?	
		

		
		
		

		
	 	



	

III	
		

6. Vilket	år	blev	du	klar	med	lärarutbildningen?	
	

	
	
	

7. Vilka	ämnen	ingår	i	din	examen?	
	

	

8	För	att	kunna	hantera	min	stress	brukar	jag	göra?	Välj	alternativet	som	du	tillämpar	
mest.	Markera	endast	en	oval.	

	Fysisk	aktivitet	(tex	löpning	eller	gym)	

	Fysisk	aktivitet	(tex	promenad	eller	cykeltur)	

	Avslappningsövningar	(tex	yoga,	mindfulness,	meditation)	

	Umgås	med	vänner/familj	

	Skapande	aktiviteter	(tex	spela	instrument	eller	att	måla)	

	Kulturella	aktiviteter	(tex	se	en	film,	spela	instrument,	läsa	en	bok)	

	Ingen	åtgärd	

	Jobba	mer	

	Annat	

9. Om	du	svarade	annat	i	föregående	fråga,	isåfall	vad?	

10. Hur	många	gånger	i	veckan	tillämpar	du	detta?	Markera	endast	en	oval.	

	Aldrig	

	Mindre	än	1	gång/veckan	

	1-2	gånger/vecka	

	3-4	gånger/vecka	

	5-6	gånger/vecka	

	7	gånger/	veckan	eller	fler	

11. Vilken	typ	av	skola	jobbar	du	på	just	nu?	Markera	endast	en	oval.	

	Privatskola	

	Kommunal	skola	

	Båda	



	

IV	
		

12. Vilken/vilka	årskurser	undervisar	du	i?	Markera	endast	en	oval.	
	F-3	

	4-6	

	7-9	

	Grundsärskola	

	Gymnasieskolan	

	Gymnasiesärskolan	

13. Hur	många	timmar	i	veckan	lägger	du	på	planering	av	undervisning?	

	
	

14	Hur	många	timmar	i	veckan	undervisar	du?	

	

15. Hur	många	timmar	i	veckan	lägger	du	på	dokumentation/bedömning?	

	

16. Hur	många	timmar	i	veckan	lägger	du	på	återkoppling	till	elev/föräldrar?	

	

17. Hur	många	timmar	uppskattar	du	din	totala	arbetstid/vecka?	

	

18. Hur	många	timmar	lägger	du	på	administrativt	arbete/vecka?	

	

19. Hur	många	timmar	lägger	du	på	övriga	arbetsuppgifter/vecka?	

	

	 	



	

V	
		

Del	2	
	

Frågorna	 i	 den	 här	 enkäten	 handlar	 om	 dina	 känslor	 och	 tankar	 under	 den	 senaste	
månaden.	För	varje	fråga	uppmanas	du	att	ange	ditt	svar	genom	att	sätta	ett	X	över	den	
cirkel	som	motsvarar	hur	ofta	du	känt	eller	tänkt	på	ett	särskilt	sätt.			
		
Även	om	en	del	av	frågorna	liknar	varandra	finns	det	skillnader	mellan	dem	och	du	bör	
behandla	 varje	 fråga	 separat.	 Det	 bästa	 är	 att	 besvara	 frågorna	 ganska	 snabbt.	 Det	
betyder	 att	 du	 inte	 ska	 försöka	 räkna	 antalet	 gånger	du	känt	på	 ett	 särskilt	 sätt	 utan	
snarare	ange	det	alternativ	som	känns	som	en	rimlig	uppskattning.			
		
Skalan	behandlar	;		
Aldrig	(0)		
Nästan	aldrig	(1)		
Ibland	(2)		
Ganska	ofta	(3)		
Väldigt	ofta	(4)	
1.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	känt	dig	upprörd	på	grund	av	att	

något	oväntat	har	inträffat?	Markera	endast	en	oval.	

	 0	 1	 2	 3	 4	

	
	

2.	 Hur	 ofta	 har	 du	 under	 den	 senaste	 månaden	 känt	 att	 du	 inte	 kunnat	 kontrollera	
viktiga	saker	i	ditt	liv?	Markera	endast	en	oval.	

	 0	 1	 2	 3	 4	

	

3.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	känt	dig	nervös	och	stressad?	Markera	
endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

4.	 Hur	 ofta	 har	 du	 under	 den	 senaste	 månaden	 framgångsrikt	 hanterat	
vardagsproblem	och	irritationsmoment?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

	 	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	



	

VI	
		

5.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	känt	att	du	effektivt	kunnat	hantera	
viktiga	förändringar	som	inträffat	i	ditt	liv?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

	
	
6.	Hur	ofta	har	du	under	den	 senaste	månaden	känt	 tilltro	 till	 din	egen	 förmåga	att	
hantera	personliga	problem?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

7.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	känt	att	 saker	och	 ting	gått	din	väg?	
Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

8.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	tyckt	att	du	inte	kunnat	klara	av	allt	du	
skulle	ha	gjort?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	
	
9.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	kunnat	kontrollera	irritationsmoment	i	
ditt	liv?	Markera	endast	en	oval.	
	 0	 1	 2	 3	 4	

	

	
10.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	känt	att	du	har	haft	kontroll	på	saker	
och	ting?	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

11.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	blivit	arg	på	saker	som	har	hänt	och	
som	du	inte	kunnat	kontrollera?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	



	

VII	
		

12.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	kommit	på	dig	själv	med	att	tänka	på	
saker	som	du	måste	göra?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

13.	 Hur	 ofta	 har	 du	 känt	 under	 den	 senaste	 månaden	 haft	 kontroll	 över	 hur	 du	
använder	din	tid?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

14.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	månaden	tyckt	att	svårigheter	har	tornat	upp	sig	
så	mycket	att	du	inte	kunnat	hantera	dem?	Markera	endast	en	oval.	

0											1	 		2										3	 			4	

	

	 	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	



	

VIII	
	

Del	3	
	

Uppsatta	hur	ofta	du	har	känt	något	av	följande	allternativ	den	senaste	månaden.		
		
Skalan	är	följande:			
Aldrig	(0)		
Nästan	aldrig	(1)		
Ibland	(2)		
Ganska	ofta	(3)		
Väldigt	ofta	(4)		
		

1. Trött	på	morgonen	trots	utvilad	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

2. Svårt	att	somna	om	efter	att	ha	vaknat	på	natten/morgonen	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

3. Känner	dig	orolig	och	nedstämd	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

4. Svårt	att	koncentrera	dig	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

5. Du	upplever	att	ditt	minne	blir	sämre	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

	 	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	



	

IX	
	

	

6. Ångest	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

	

7. Negativa	tankar.	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 	4	
	
8. Lätt	irriterad	och	otålig	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

9. Magont,	huvudvärk	och	hjärtklappning	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

10. Stelhet	och	spänd	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

11. Uppgivenhet	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

12. Ingen	lust	för	sex	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldri
g	

Väldigt	ofta	



	

X	
		

13. Får	lätt	infektioner	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

14. Svårt	att	andas	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	
	

15. Känner	en	tidspress	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

16. Väljer	bort	fritid	pga.	Tidsbrist.	Markera	endast	en	oval.	

0 1	 		2										3	 			4	

	

17. Du	använder	 självmedicinering	 t.ex.	 sömnmedel,	 koffein,	 alkohol,	 nikotin	Markera	
endast	en	oval.	

	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

Aldrig	 Väldigt	ofta	

0	 1	 2	 3	 4	

Aldrig	 Väldigt	ofta	


