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Abstrakt 

The purpose of the study was to investigate how coping predicted the perceived academic stress 

of senior high school students and what the most prevalent coping strategy was during perceived 

academic stress. A cross-sectional survey study with correlational design was conducted where 

perceived academic stress and coping were measured. A simple linear regression showed that 

Coping accounted for 13% unique variance. Independant T-tests were conducted between 

emotion-focused coping and problem-focused coping, and the result showed that there was no 

significant difference between the choice of coping strategy during perceived academic stress 

in senior high school students. Finally, the present study showed that coping was a significant 

predictor of perceived academic stress, but accounted for a low unique variance. How academic 

stress is experienced is very complex and is influenced by a wide variety of factors, ranging 

from cultural to psychological as well as biological. How predisposed students are to stress, 

what tools they learn to use in school and also which ones they choose to use affect the outcome 

of perceived stress in high school. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen 

hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under 

upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där 

upplevd akademisk stress samt coping mättes. Deltagare bestod av (n = 111) gymnasieelever  i 

årskurs tre. En enkel linjär regression visade att coping stod för 13% förklarad varians av 

upplevd akademisk stress. Ett oberoende t - test genomfördes mellan emotionsfokuserad coping 

samt problemfokuserad coping och resultatet visade att det ej var någon signifikant skillnad 

mellan val av copingstrategi under upplevd akademisk stress hos gymnasieelever i årskurs tre. 

Slutligen visade föreliggande studie att coping var en signifikant prediktor av upplevd 

akademisk stress, men stod dock för en låg förklarad varians. Hur den akademisk stressen 

upplevs är väldigt komplext och påverkas av en stor mängd olika faktorer, allt från kulturella 

till psykiska samt även biologiska. Hur predisponerade eleverna är till stress, vilka verktyg de 

lär sig använda i skolan och även vilka de väljer att använda, påverkar resultatet av den upplevda 

stressen i gymnasiet.   

 

Nyckelord 

Problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, gymnasieelever, upplevd akademisk 

stress. 
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Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar i Sverige de senaste decennierna 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Specifikt psykosomatiska besvär exempelvis smärta i rygg, 

nacke, bröst, förhöjt blodtryck och huvudvärk vilket visat sig vara vanligare hos ungdomar som 

uttalat sig stressade över skolarbete och hade sammanfallit med utvecklingen av 

psykosomatiska besvär sett över tid. Tonåringar spenderar en väldigt stor del av sin tid i skolan 

och en stor mängd studier har sett ett ömsesidigt samband mellan elevers psykiska hälsa och 

skolprestationer. Krav från skolan samt olika pressande situationer, exempelvis provsituationer 

är riskfaktorer för psykisk ohälsa. Detta är oroväckande och stärker vikten av att undervisa 

elever att arbeta proaktivt i skolan med hälsan och att hantera den akademiska stressen i skolan 

samt att resurser bör ges till detta. (Folkhälsomydigheten, 2016). Detta förklaras som 

akademisk stress av Reddy, Menon och Thattil (2017) där de gås igenom akademisk stress som 

mental obehagskänsla med avseende på viss förväntan i samband med akademiskt 

misslyckande, medvetet som omedvetet. Akademisk stress kan även förklaras genom att förstå 

interaktionen mellan miljömässiga stressorer, elevens bedömning av stressorer relaterade till 

sina studier och responsen på dessa stressorer. Denna nådde sin höjd då det inte fanns tillräckligt 

med resurser för att hantera de akademiska kraven som ställdes av skolan, vilket ledde till 

fysiologiska och psykologiska besvär.  

 

Definitionen av en stressor är när en situation upplevs som krävande eller hotfull. Stressorer är 

specifika situationer av stimuli. Det kan vara både fysisk och psykisk. En viss mängd stress 

eller upphetsning kan vara hälsosamt och förbättra prestationen. Den optimala mängden stress 

kallas för eustress (positiv stress). Ju större krav som ställs desto mer resurser behövs för att 

kunna hantera situationen. (Holt et al., 2015, s 676). Individer klarar av olika mängder stress 

vilket förklaras som robusthet mot stress där känslan av kontroll, mängden av engagemang och 

ifall uppgiften som presenterats för individen ses som en utmaning eller inte avgör hur stressen 

kommer att påverka individen (Benishek & Lopez, 2001). Dessa faktorer är det som 

karakteriserar robusthet. Reaktionen på problemet eller uppgiften individen presenteras för, 

avgör hur individen kommer att påverkas av detta. När individen möter en stressor går hen 

igenom en kognitiv värdering vilket sker genom två steg samt ställer krav på individen. Den 

primära värderingen avgör om denna stressor är godartad, hotande eller irrelevant. Den 

sekundära värderingen fokuserar på vad denna uppfattade stressorn kräver från individen, har 

individen resurser nog, vilka konsekvenser sker om denna inte klaras av och vilken mening har 

denna stressor för individen (Benishek & Lopez, 2001).  
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Grundrapport av folkhälsomyndigheten (2019) visade att elever även trivs mindre i skolan på 

grund av höga mängder uppgifter och att dessa upplevs vara svåra. Självrapporterade 

skolstressen har även ökat för både pojkar och flickor samt psykosomatiska besvär har visat 

rekordhöga nivåer sedan 80 talet. Detta gör det viktigt att studera den upplevda akademiska 

stressen hos gymnasieelever och hur de hanterar denna stress för att kunna tackla detta problem 

på ett effektivt vis.  

 

En litteraturstudie i Indien visade att en ökning av akademisk stress medgav även olika 

hälsorisker där studenter rapporterade en ökad ångest, depression, även suicidala tankar och 

idéer. Faktorer som frekventa examinationer, krävande uppgifter kombinerat med sämre 

tidshantering och otillräckliga sociala relationer samt en tävlingsinriktad miljö visade sig vara 

principiella orsaker för akademisk stress hos studenter (Reddy et al., 2017). 

 

Gymnasieelever är aktiva i en miljö som är väldigt påfrestande med en mängd olika uppgifter, 

problem och krav som ställs av skolan och dess lärare. Forskare har även noterat att stressen av 

utvecklingsförändringar följer med i tonåren. Studenter behöver även hantera stress från 

akademiska arbetsbelastningar, fritidsaktiviteter samt att försöka leva ett hälsosamt liv med god 

kost och fysisk aktivitet. Utöver det har även konkurrensen inför ansökningsprocessen i 

högskolan eller universitetet ökat vilket sätter ytterligare krav, press och stress på elever. Detta 

kan göra de känsliga för miljön de befinner sig i samt kraven de ställer på sig själva för att 

lyckas med studierna. (Bound, Hershbein & Terry Long, 2009; Conner, Pope & Galloway, 

2010; Folkhälsomyndigheten, 2016; Lin & Yusoff 2013; Suldo, Shaunessy, Thalji, 

Michalowski, & Shaffer, 2009). 

 

Byrne, Davenport och Mazanov (2007) reviderar i sin studie deras tidigare konstruerade enkät 

“Adolescent stress questionnaire” (ASQ) och nämner även här att av alla perioder i livet är 

tonåren den mest tumulta tid då många förändringar sker, vilket även Brockman (2003) samt 

Cook och Furstenberg (2002) understryker. Biologiska förändringar som manifesterar externt 

men även kognitiv och psykosocial mognad sker under denna period. Denna period av övergång 

från barndom till vuxenlivet har en tendens att överbelasta individer, eftersom mycket sker 

under en kort period så är det svårt för vissa unga individer att hantera detta. Upplevelsen av 

hög stress under denna period i livet är även relaterad till förekomsten av psykisk 

symtomatologi vilket inkluderar depression, självmordstankar och faktisk risk för självmord 

(Diaz et al., 2002: Johnson et al., 2002). 
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flertalet andra studier om allmän stress samt akademisk stress hos high school elever i USA, 

vilket motsvarar gymnasiet i Sverige nämner att faktorerna: examinationer, betyg även 

förväntningar att prestera väl i skolan som deras största stressorer. Även här nämns akademisk 

prestation, stor akademisk arbetsbelastning, miljön eleverna befinner sig i och att lyckas 

balansera detta med ett hälsosamt liv. Återigen så sätts det höga akademiska krav på elever då 

det sällan finns tillräckligt med resurser för att hjälpa eleverna jobba proaktivt mot den 

akademiska stressen i skolan (Byrne et al., 2007; Crystal et al., 1994; Lohman & Jarvis, 2000).  

 

Suldo et al., (2009) undersöker vidare i sin studie miljömässiga stressorer och psykologisk 

anpassning hos high school studenter i universitetsförberedande skolor och generella skolor. 

Dessa jämfördes med varandra och fann totalt 7 primära stressorer mellan dessa elever och 2 

av dessa var akademiska krav samt akademiska svårigheter, bägge tillhörande konstruktet 

akademisk stress (Lee & Larsson, 2006; Reddy et al., 2017). Den primära stressorn för bägge 

grupper av elever var akademiska krav. Det visade sig även att studenter som gick i 

universitetsförberedande skolor rapporterade högre antal symtom för psykopatologi (psykiska 

sjukdomar) vilket mättes med en kombination av tre själv-rapporterande formulär samt 

fokusgrupper där eleverna samtalade med en gruppledare: ”The Youth Self Report Form of the 

Achenbach System of Empirically Based Assessment” (YSR), “Students' Life Satisfaction 

Scale” (SLSS) och “Sources of Stress Inventory” (SOSI).  

 

Feld och Shusterman (2015) studerade detta vidare och genomförde en tvärsnittlig enkätstudie 

med syftet att mäta psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga indikatorer på stress hos 

high school elever på universitetsförberedande skolor. Dessa mättes med “Student's Life 

Satisfaction Scale” (SLSS) och “School Attitude Assessment Survey- Revised (SAAS-R), 

kombinerat med bedömningar för stressrelaterade indikatorer. Resultatet visade att spridningen 

och frekvensen av flertalet indikatorer för stress var markant höga. 1 av 5 elever rapporterade 

konstant trötthet, en oförmögenhet att börja arbeta med uppgifter och en daglig brist på 

koncentration på grund av stress. Ungefär hälften av alla studenter rapporterade en upplevelse 

av irritation, humörsvängningar, rastlöshet samt en svårighet att finna ro i sinnet och svårigheter 

med sömnen minst en gång i veckan. En tredjedel av studenterna kände ilska, ryggsmärtor och 

huvudvärk på grund av stress. 1 av 4 studenter rapporterade symtom av depression, en känsla 

av hjälplöshet och viljan till att dra sig undan för att vara ensam minst en gång i veckan på 
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grund av stress. 12% av studenterna rapporterade panikångestattacker minst en gång i veckan 

på grund av skolrelaterad stress (Feld & Shusterman, 2015).  

 

En studie utförd av Lin och Yusoff (2013) undersöker också psykisk distress, vilka källor som 

skapar stress samt vilka copingstrategier används hos högstadieelever i Malaysia. En 

tvärsnittsstudie utfördes på 388 gymnasieelever. Data samlades in under förberedelser för 

elevers examinationer för att mäta deltagarnas stressnivå. Resultatet visade att 47.6% av 

deltagarna led av psykisk distress vilket mättes med hjälp av “General Health Questionnaire” 

(GHQ-12) vilket definierades genom studien som en stressor där en känsla eller ett moment 

upplevdes som obehagligt. 

 

Detta ses som psykisk ohälsa, då definitionen av psykisk distress är allmänt bred och kan 

förklaras som en obehaglig känsla eller emotion vilket påverkar hur väl individen fungerar. 

Exempel på psykisk ohälsa kan vara ångest eller andra depressiva symtom (Ridner, 2004). 

Denna psykiska ohälsa orsakades av stora stressorer från skolan samt att negativa 

copingstrategier används bland dessa elever. Copingstrategier bedömer hur noga en stressor 

bearbetas eller hur den påverkar individen (Holt et al., 2015, s. 688 – 689).  

 

Detta lyfter ytterligare fram vikten av att studera faktorer som predicerar den upplevda 

akademiska stressen hos gymnasieelever och hur den hanteras eftersom dessa individer ställs 

inför stora och viktiga beslut som påverkar deras framtid. Det finns dock kritik att ge Lin och 

Yusoffs studie då totalt 6 separata t-test har utförts utan att justera signifikansnivån. Detta ger 

en hög sannolikhet för “family wise error”, det vill säga sannolikhet för typ-1 fel har ökat. Det 

innebär att flera av dessa t-test troligen var signifikanta på grund av error, vilket kan ge falsk 

signifikans. En fördelaktig metod för analysen hade varit ANOVA för att minska denna risk, 

samt post hoc test för att kontrollera “family wise error” med “Bonferroni” metoden (Wilson & 

Maclean, 2011, s. 381 – 388)  

 

Holt et al., (2015, s. 675ff) definierar stress som ett mönster av kognitiva värderingar 

tillsammans med fysiologiska responser och tendenser till olika beteenden där de sker i respons 

till en obalans mellan kraven som ställs av situationen på individen och hens resurser för att 

hantera situationen. Stress kan även uppfattas som respons som innefattar både kognitiva och 

fysiologiska delar. Negativa känslor är en viktig del för stressresponsen då studier om stress 

kopplas till känslor. Detta kan tolkas som skolans akademiska krav som ställs på eleverna vilket 



 

 

 

7 (25) 

sedan blir en upplevd akademisk stressor där samma värdering sker på krav och resurs av 

eleverna. 

 

Forskning om vilka copingstrategier som studenter använder sig av för att hantera den 

akademiska stressen finns det väldigt lite av, speciellt om gymnasieelever i Sverige. Det råder 

även brist på konsensus inom litteraturen gällande hur copingstrategier skall definieras och 

analyseras. Följande definition har valts: I samband med stress återspeglar stresshanteringen 

hur individer interagerar med stressorerna för ett försök att återgå till ett normalt tillstånd. 

(Ogden, 2012, s. 325; Lazarus & Folkman, 1984, s. 150). Copingstrategier avgör hur väl en 

stressor hanteras eller påverkar individen negativt och dessa är uppdelade i tre kategorier: 

problemfokuserad vilket innebär en direkt riktad insats mot uppgiften/problemet som 

presenteras, emotionsfokuserad coping innebär kontroll över emotioner under stress och till sist 

sökandet efter socialt stöd för att hantera stressen som uppstår (Holt et al., 2015, s. 688 – 689: 

Lazarus & Folkman, 1984, s. 150). 

 

Hur en stressor hanteras behöver nödvändigtvis inte betyda att individen lyckas vinna över 

denna stressor på ett positivt vis. Negativa, maladaptiva copingstrategier är ofta 

kontraproduktiva, dock är de ändå kvalificerade som copingstrategier. Ett antal maladaptiva 

och skadliga copingstrategier har kopplats till stress, exempelvis alkoholkonsumtion och 

droger. Användandet av emotionell coping behöver dock inte ses som maladaptivt utan kan 

även tolkas användas för att återgå till ett normalt balanserat tillstånd (Amirkhan & Auyeung, 

2007; Field & Powell, 2007; Suldo et al., 2008; Reinecke, 2009). 

 

Deatherage, Servaty-Seib och Aksoz (2013) påvisade i deras enkätstudie det positiva 

sambandet mellan emotionsfokuserad coping och upplevd stress i skolan där de undersökte 

collegestudenter, deras upplevda stress, tid på internet och coping. Denna upplevda stress 

skedde på grund av akademiska skäl. 

 

Empiriska bevis tyder även på att val av copingstrategi i en viss domän kan ha en stor roll i hur 

studenter hanterar deras akademiska stress. Struthers, Perry och Menec (2000) undersökte i 

vilken utsträckning universitetsstudenters akademiska copingstrategi och motivation 

förmedlade deras akademiska stress och prestation. Resultatet visade att relationen mellan 

studenternas akademiska stress och deras kursbetyg, influerades av problemfokuserad coping 

och motivation men inte av emotionsfokuserad coping. Högre akademisk stress samvarierade 
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med lägre kursbetyg däremot visade det sig att studenter som använde sig av problemfokuserad 

coping hade större sannolikhet att motiveras och prestera bättre än elever som använde sig av 

emotionsfokuserad coping. 

 

Ett starkt samband har även visats mellan robusthet, self-efficacy och den akademiska miljön 

där elever med låg hardiness har högre sannolikhet att inte utvecklas av den akademiska stressen 

som upplevs, vilket tenderar att dessa elever känner sig alienerade, maktlösa och hotade av 

situationen de befinner sig i (Benishek, Feldman, Shipon, Mecham, & Lopez, 2005). Self-

efficacy förklaras av Bandura (1997) då en individs förtroende i hens förmåga är stort nog att 

klara de krav som ställs på individen. Det har även visats att ungdomar med låg self-efficacy 

har högre nivå av skolrelaterad oro, depression och ångestsymtom (Moeini, Skafi, Hidarina, 

Babaii, Birashk & Allahverdipour, 2008).  

 

Den ovan presenterade empirin visade att elever i gymnasiet vistas i en miljö där det finns en 

väldigt hög risk att utveckla psykosomatiska besvär på grund av den akademiska stress som 

upplevs av elever samt hur den hanteras. Syftet med studien är således att undersöka hur coping 

predicerar den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den 

mest förekommande copingstrategin är vid upplevd akademisk stress. Studiens resultat kan visa 

sig vara givande för skolans möjlighet att motverka elevers upplevda akademiska stress och 

även ge elever verktyg för att minska den upplevda akademiska stressen, förebygga och arbeta 

proaktivt för att minska den upplevda akademiska stressen vilket kan leda till godare miljö i 

skolan samt bättre hälsa för elever.   

Hypoteser 

Hypotes 1: Coping är en signifikant predikator av upplevd akademisk stress  

Hypotes 2: Emotionsfokuserad coping skiljer sig i utslaget på upplevd akademisk stress mot 

problemfokuserad coping  
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Metod 

Deltagare 

En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design genomfördes där upplevd akademisk 

stress samt copingstrategier hos gymnasieelever i årskurs tre studerades. Variablerna som 

valdes att ta med i studien för att predicera den upplevda stressen var emotionsfokuserad coping 

samt problemfokuserad coping. Deltagarna bestod av elever från sista året på gymnasiet, 73 

kvinnor (65,7%) och 38 män (34,2%). Internt bortfall var 6 då det fanns elever som använde 

båda copingstrategierna under upplevd akademiskt stressande situationer i lika hög grad. Dock 

svarade alla deltagare på alla frågor i enkäten. Kontrollen över det externa bortfallet var låg då 

ingen information fanns på exakt hur många fick möjlighet att svara på enkäten men valt att ej 

svara. Ändamålsenligt urval av deltagarna valdes då intresset var av specifikt gymnasieelever i 

årskurs tre samt att kontakt med specifika lärare i södra Sverige redan fanns. Mejl skickades ut 

till lärare från dessa skolor då vi ansåg att det fanns möjlighet att få god hjälp av dessa samt 

tillräcklig mängd deltagare. Mejlet innehöll information om studiens syfte samt förfrågan om 

deltagande som var frivilligt samt information om konfidentialitet skickades med mejlet. 

Lärarna informerade i sin tur sedan sina tredjeårselever om undersökningen och delade ut 

enkäten via länk till google formulär. Enkäten tog ungefär 10 minuter att fylla i.  

 

Instrument 

Instrumentet som användes var enkät där faktorer som påverkade upplevd akademisk stress 

samt copingstrategier mättes hos gymnasieelever för att se vilka copingstrategier som användes. 

Enkäten i studien skapades genom programmet google formulär samt att svaren från deltagarna 

samlades in online via programmet. Mätningen av upplevd akademisk stress konstruerades med 

hjälp av flertalet redan existerande enkäter. Dessa var “Secondary School Stressor 

Questionnaire” (3SQ) och “Adolescence Stress Questionnaire” (ASQ). Frågorna i formuläret 

hade en god konstrukt- och innehållsvaliditet och reliabilitet eftersom de tidigare har testats och 

använts vid flertal tidigare undersökningar (Yusoff, 2015; Byrne et al., 2007). Valda items 

förklarade konstruktet akademisk stress väl och bortvalda items fokuserade inte på akademisk 

stress i dessa enkäter och var därför inte av intresse i undersökningen. Totalt valdes 3 items från 

ASQ och 4 från 3SQ. Deltagarna skattade deras akademiska upplevda stress på en 5-gradig 

likertskala där 1 var “inte alls stressande”, 2 var “Lite stressande, 3 var “Måttligt stressande”, 4 

var “Ganska stressande” och 5 var “Mycket stressandet”. I instruktionerna ombads deltagarna 

att skatta vilka påståenden bäst stämde in på hur stressade deltagarna kände sig av olika faktorer 

som överensstämde med skolan. För att minska bias och påverkan på eleverna valde vi att ha 
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den första frågan som eleverna fick svara på: “Till vilken grad anser du att skolan stressar dig?” 

följt av resterande items för att mäta deras upplevda akademiska stress hos eleverna (Se bilaga 

2). Denna föregående fråga användes dock enbart för att minska bias och påverkan på eleverna, 

då frågan var omfattande för stress i helhet minskade detta risken för misstolkning att ske för 

vidare tolkning av kommande frågor. Resterande items som mätte upplevd akademisk stress 

användes i analysen. Variablerna skapades genom ett medelvärde för varje respektive item i 

enkäten. Summan för respektive copingstrategi samt upplevd akademisk stress dividerades med 

respektive item för varje variabel för att få fram ett jämförbart medelvärde. Exempelvis, för 

person A, summan av samtliga items på stress delades med antalet items. Samma sedan för 

emotionsfokuserad coping respektive problemfokuserad coping. Varje deltagare hade totalt tre 

medelvärden per variabel. Samtliga variabler matades sedan in i SPSS. 

 

Mätningen av copingstrategier baserades på och konstruerades med hjälp av formuläret ”ways 

of coping” skapat av Lazarus och Folkman (1980; 1985). Valda items representerade 

konstrukten problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Items som valdes bort var inte 

av intresse för undersökningen. Medtagna items från Lazarus och Folkman ”ways of coping” 

var totalt 18. Deltagarna skattade deras coping på en 5-gradig likertskala där 1 var “aldrig 

använt”, 3 var “Använder ibland” och 5 var “Använder mycket”. Enkätens reliabilitet testades 

genom cronbachs alpha där alla items testades och värdet blev ⍺ = .85. I instruktionerna ombads 

deltagarna skatta vilka påståenden bäst stämde in hur deltagarna hanterade den upplevda 

akademiska stressen. Exempel på items som skattades: “Lugnar ner mig för att sedan skapa en 

plan för att lösa hindret”, “Släpper situationen då jag vet att det inte finns någonting att göra 

just då” och “Undviker att umgås med människor” (Se bilaga 2). 

 

Procedur 

Innan studiens genomförande gjordes totalt tre pilotstudier för att säkerställa att begrepp och 

formuleringar var tydliga och förståeliga. Det krävdes ändringar i enkäten då allt inte var tydligt 

nog när enkäten testades. Informationsbladet reviderades och klargörande exempel lades till för 

att lättare förstå vad som söktes. Det behövde även läggas till en extra fråga för förtydligande. 

Enkäten var uppdelad i två delar, den första handlade om upplevd akademisk stress i skolan 

medan den andra delen handlade om hur eleverna hanterade stressen de upplevde i skolan, 

specifikt elevernas problemfokuserade coping samt emotionsfokuserade coping dock så 

beskrevs det inte i texten, utan bara intresset för elevernas stresshantering. Detta gjordes för att 

underlätta elevernas förståelse för hur de skulle fylla i enkäten samt definition av det som 
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efterfrågades. En förklarande text lades även till för vad siffrorna i Likert-skalan betydde för 

vardera delen i enkäten. En poweranalys utfördes för att räkna ut rekommenderat antal 

deltagare. Kalkylatorn “G*power” användes till detta. Med en effektstorlek på .15 och ett 

alfavärde på .05 samt grad av power på .95 där totalt 1 prediktor valdes fick vi fram ett 

rekommenderat antal deltagare på 89. Enligt Faul, Erdfelder, Buchner och Lang (2009) ansågs 

programmet ha hög validitet. Därav valdes 120 som målet för antalet deltagare eftersom en risk 

för bortfall räknades med.  

 

Efter att enkäten korrigerats skickades mejl ut till lärare från olika skolor i södra Sverige. Mejlet 

innehöll information om studiens syfte samt förfrågan om deltagande som var frivilligt samt 

information om konfidentialitet. Lärarna informerade i sin tur sedan deras elever i gymnasiet, 

årskurs tre om undersökningen och delade ut enkäten via länk till google formulär. Enkäten tog 

ungefär 10 minuter att fylla i.  

 

Efter bearbetning av enkäterna, skapades variablerna som nämnts i föregående studie genom 

ett medelvärde för varje respektive item i enkäten. Summan för respektive copingstrategi samt 

upplevd akademisk stress dividerades med respektive item för varje variabel för att få fram ett 

jämförbart medelvärde. Medelvärdena kontrollerades hos samtliga deltagare för att se vilken 

copingstrategi som användes mest av samtliga deltagare. Två grupper skapades där individer 

som föredrog emotionsfokuserad coping benämndes med siffran 1 (n = 46) och individer som 

föredrog problemfokuserad coping benämndes med siffran 2 (n = 59). Totalt var det 6 deltagare 

som använde sig av både problemfokuserad coping samt emotionsfokuserad coping till samma 

grad vilket räknades som bortfall. Antaganden för det oberoende t-testet utfördes därefter vilket 

visade på normalfördelning, variablerna var på intervallnivå samt att grupperna var oberoende 

från varandra. Efter kontrollen genomfördes ett oberoende t-test mellan grupperna som föredrog 

respektive copingstrategi. Därefter genomfördes en korrelation för att ta reda på hur prediktorn 

coping korrelerade med variabeln upplevd akademisk stress. Risken för multikolliniaritet var 

låg eftersom endast 1 prediktor användes (Wilson & MacLean, 2011, s. 494). Multikolliniaritet 

och antaganden för regression kontrollerades med scatterplots för linjärt förhållande mellan 

variablerna av intresse, även statistiskt VIF = 1.0 och Tolerance = 1.0. Normalfördelningen 

testades statistiskt med skewness = -1.74 och kurtosis = -0.86. Normalfördelningen mellan 

residualerna och homoskedasticitet kontrollerades även med histogram och scatterplots i SPSS. 

Därefter genomfördes en enkel linjär regression mellan variablerna upplevd akademisk stress 
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och coping som utgjordes av en sammanställning av variablerna emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping. 

 

  Etiska överväganden 

Ett informationsbrev skickades ut tillsammans med enkäten. Detta var utformat enligt 

informationskravet, där redogjordes för exakt vad som skulle undersökas. Syftet med studien 

presenterades inte fullt ut till följd av en risk för bias då insamlingen av data kunde påverkas 

genom förståelsen av studiens riktning. Enligt nyttjandekravet innehöll informationsbrevet 

även en förklaring till att resultatet följt av undersökningen endast var tänkt att nyttjas till 

forskningsändamål. Kontaktuppgifter var med i informationsbrevet till projektansvariga, 

institution och handledare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Deltagarna informerades gällande studiens konfidentialitet. All den insamlade data från 

eleverna delades endast med behöriga. Deltagandet i undersökningen var anonymt. Detta 

skedde enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Enligt samtyckeskravet 

upplystes deltagarnas rättigheter för fritt medverkande och möjligheten att kunna avbryta 

deltagandet i undersökningen om så önskades (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Undersökningen 

var inriktad på gymnasieelever i årskurs tre eftersom skolmiljön var av intresse att studera samt 

att deltagare vid 15 års ålder själva har rätt att ge samtycke för undersökning samt att vi ansåg 

att elever i årskurs tre var i övrigt mer stressade då näringslivet närmar sig hastigt. (Se bilaga 

1). 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen 

hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var för 

gymnasieelever i årskurs tre vid upplevd akademisk stress. Hypotes 1 prövades förstadels 

genom en pearsons korrelation. Detta utfördes mellan upplevd akademisk stress samt coping. 

Resultatet visade på signifikant samband mellan upplevd akademisk stress och coping (r = .36, 

p < .001). (Se tabell 1) 

 

Tabell 1  

Pearsons korrelation  

               1                    2           

1. Upplevd akademisk stress                ⸺ 

2. Coping   .36**   ⸺ 
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Not: ** p < .01 

 

En enkel linjär regression genomfördes därefter för att predicera upplevd akademisk stress hos 

gymnasieelever baserat på coping. Regressionsmodellen var signifikant. Resultatet gav F (1. 

109) = 16.267, p = .001, R2 = .13. Betavärde (β = .36) och t-värdet (t = 4.03). Coping hade en 

förklarad varians på 13% av upplevd akademisk stress. Resultatet påvisade att coping är en 

signifikant predikator av upplevd akademisk stress. Hypotes 1 besvarades av den enkla linjära 

regressionen mellan coping och upplevd akademisk stress som visade på att coping var en 

signifikant predikator för upplevd akademisk stress. (Se tabell 2)  

 

Tabell 2 

Enkel linjär regression för hur Coping predicerar upplevd akademisk stress.  

Variabel  B SE B β t p 

(Constant)                     1.799               .368                                   4.89              .001** 

Coping    .46                 .11                .36                4.03              .001** 

Note: ** p < .01 

 

Hypotes 2 prövades genom ett oberoende t-test mellan emotionsfokuserad coping samt 

problemfokuserad coping. Resultatet visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan val av copingstrategi vid upplevd akademisk stress. Resultatet visade följande: 

Medelvärdet för upplevd akademisk stress av gruppen som föredragit emotionsfokuserad coping 

(grupp 1) (M = 3.31, SD = .55, n = 46) visade ingen signifikant skillnad från gruppen som 

föredragit problemfokuserad coping (grupp 2) (M = 3.20, SD = .71, n = 56), t (101) = .858, p = 

.393. Cohen's d = 0.173212. För deskriptiv statistik se tabell 3. 

 

Tabell 3 

Deskriptiv statistik 

Grupper        95% CI 

   N M                SD                LL         UL 

Emotionsfokuserad coping                   46                 3.31              .55               3.00        3.32 

Problemfokuserade coping                   56                 3.20              .71               3.05        3.30 

Coping                                                 111                3.16  .50               3.07 3.26 

Upplevd akademisk stress                   111                3.26              .64               3.14        3.38 

Not: CI = Konfidensintervall. LL = Undre gräns. UL = Övre gräns 
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Deskriptiv data för upplevd akademisk stress i föreliggande studie visade att gymnasieelever i 

årskurs tre skattade högst på  faktorn ”Press” i Likert-skalan (M = 4.15, SD =1.00), faktorn 

”Miljö” skattades lägst (M = 2.56, SD = 1.35). Deskriptiv data visade även att gymnasieelever i 

årskurs tre skattade högt på item ”Till vilken grad upplever du att skolan stressar dig” (vilket 

förkortades till skola) (M = 4.3, SD = 1.01) (Se tabell 4). Varje faktor/item i enkäten som skattade 

upplevd akademisk stress (se bilaga II) förkortades i följd.  

 

Tabell 4 

Deskriptiv statistik 

  Faktorer                           95% CI                                                                                                                   

       N   M                SD               LL           UL 

Skolan                                 111             4.03             1.01             3.84        4.22          

Slutbetyg                             111             4.06             1.03             3.86        4.25 

Press                                    111             4.15             1.00             3.96        4.34 

Examinationer                     111             3.94               .98             3.76        4.13                

Bli bedömd                          111  4.02             1.05             3.82        4.22 

Framtid                                111             4.02             1.09             3.82        4.23 

Frågor                                  111             2.72             1.29             2.48        2.97 

Miljö                                    111             2.63             1.35             2.37        2.88 

Not: CI = Konfidensintervall. LL = Undre gräns. UL = Övre gräns 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen 

hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var vid 

upplevd akademisk stress. Hypoteserna besvarades i studien med viss förväntan då den funna 

empirin visade på starka samband mellan coping och akademisk stress. Hypotes 1 besvarades 

med hjälp av den enkla linjära regressionen mellan coping och upplevd akademisk stress som 

visade på att coping var en signifikant prediktor för upplevd akademisk stress. Tidigare 

forskning visade på starka samband mellan emotionsfokuserad coping, problemfokuserad 

coping och akademisk stress vilket även påvisades i denna studie då det inte fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna i specifikt val av copingstrategi under upplevd akademisk stress 

(Deatherage et al., 2013).  
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Hypotes 2 besvarades ej då resultatet av det oberoende t-testet visade på att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan val av copingstrategi och upplevd akademisk stress. Hypotesen 

förkastades och noll-hypotesen antogs. Resultatet av det oberoende t-testet kan förklaras genom 

att akademisk stress upplevs oavsett val av copingstrategi av olika anledningar då flera faktorer 

har visat sig påverka akademisk stress. Exempel på påverkande faktorer kan vara self-efficacy, 

motivation och även koncentration då samband har visats mellan dessa faktorer, coping samt 

akademisk stress (Benishek et al., 2005; Feld & Shusterman, 2015; Struthers et al., 2000). Hur 

snabbt individen återgår till normalt tillstånd kan bero på vilken copingstrategi som används 

och föredras då problemfokuserad coping tar hand om framförliggande problem direkt. Tidigare 

empiri har visat att problemfokuserad coping inte ses som en negativ strategi då uppgifterna 

och utmaningar som ställs framför individen tas om hand direkt och bearbetas (Struthers et al., 

2000). Då multipel regression ej utfördes påvisades ingen exakt mängd förklarad varians som 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping stod för. Empirin i föregående studie 

påvisade dock en visad trend till att emotionsfokuserad coping möjligtvis påverkade den 

akademiska stressen (ökade) mera än problemfokuserad coping (Amirkhan & Auyeung, 2007; 

Reinecke, 2009). Regressionens utfall kan dock ses på flera olika vis, exempelvis kan det vara 

lättare att använda sig av emotionsfokuserad coping om det föredras i första hand för att ta 

kontroll över sina emotioner, återgå till ett normalt tillstånd innan uppgiften eller problemet tas 

om hand. Därav behöver inte användandet av emotionsfokuserad coping ses som maladaptivt.  

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat kan visa sig vara givande för skolans möjlighet att motverka elevers upplevda 

akademiska stress och även ge elever verktyg för att minska den upplevda akademiska stressen, 

förebygga samt arbeta proaktivt för att minska den upplevda akademiska stressen vilket kan 

leda till godare miljö i skolan samt bättre hälsa för elever.  För att minska den upplevda 

akademiska stressen hos eleverna i gymnasiet kan denna ökade förståelse hos lärare även hjälpa 

att förebygga mot detta genom exempelvis föreläsningar och samtal under mentorstid med 

elever.  

Resultaten tyder på att elever som använder sig av coping under upplevd akademisk stress 

skapar mer stress än vad de hjälper till att hantera den upplevda akademiska stressen. Tidigare 

nämnt behöver inte emotionsfokuserad coping anses som någonting negativt utan kan vara en 

copingstrategi som ger en kortvarig lösning men räcker dock inte som en långvarig lösning då 

mera tid går åt till försök att nå ett normalt tillstånd istället för att fokusera på problemet som 
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finns framför individen. För att kunna stötta eleverna i de akademiskt stressande situationerna 

behöver lärare ha mer kunskap om hur de kan vägleda eleverna att använda coping.  

 

Metodologisk diskussion 

I föreliggande studie undersöktes upplevd akademisk stress med kvantitativ metod. Ämnet 

ansågs vara aktuellt samt specificerade och fokuserade på ungdomars stress i gymnasiet årskurs 

tre. Kvalitativ metod hade även varit fullt möjligt eftersom upplevelsen av den akademiska 

stressen samt copingstrategier hade kunnat utföras med intervjuer för att på så vis komma fram 

till exempelvis möjliga faktorer till den upplevda akademiska stressen, dock hade det varit svårt 

att predicera något konkret. För möjligheten att besvara de givna hypoteserna i föregående 

studie valdes kvantitativ metod. Valet av kvantitativ metod gjordes även på grund av 

möjligheten för utförd linjär regression vilket endast kan ske genom denna metod. Det fanns 

ingen möjlighet för generalisering i denna studie då slumpmässigt urval inte användes. En brist 

i studien var att en multipel regression inte utfördes med emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping som oberoende variabler för att se den förklarade variansen för varje 

metod av coping. Detta gjorde att inga uttalande kunde göras angående hur mycket dessa enskilt 

predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieeleverna.    

 

För god grad av reliabilitet samt validitet i en studie är det viktigt innan genomförande att tänka 

igenom hur detta kan främjas. En brist i denna studie var att ansvariga ej var närvarande vid 

enkätutdelning för att ta emot frågor och klargöra oklarheter vilket har kunnat medföra låg 

extern kontroll i studien då befintliga lärare har kunnat influera eleverna innan enkäten 

besvarades samt kunnat missvisa elever, på så vis har ansvariga ej kunnat erhålla samma 

information till samtliga deltagare. Detta har även kunnat medföra olika tolkningar av studien 

samt frågorna i enkäten. Då ansvariga ej haft kontroll över tid, plats eller tillfälle för att svara 

på enkäten har eleverna kunnat befinna sig i och påverkas av olika sinnestillstånd. Andra 

faktorer som kan ha påverkat utfallet av resultatet kan till exempel vara, sömnbrist, robusthet 

mot stress, self-efficacy, motivation eller liknande faktorer. Då samtliga skolor varit 

universitetsförberedande och teoretisk lagda hade resultatet kunnat sett annorlunda ut om dessa 

varit praktisk lagda yrkesskolor, exempelvis då konkurrens möjligtvis är högre i de 

universitetsförberedande skolorna vilket på så vis påverkar den upplevda akademiska stressen.  
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Eftersom enkäten delades ut via google formulär och kunskapen om eleverna faktiskt svarat på 

enkäten i sitt hem eller under skoltid kan detta även påverkat utfallet av resultatet då andra 

individer kunnat påverka eleverna. Eleverna har kunnat format svaren på så vis att ge önskvärda 

resultat. För att minska risken för missuppfattning samt feltolkning i studien genomfördes totalt 

tre pilotstudier för att säkerställa kvalitén av items samt förståelsen för enkätens syfte. Utfallet 

utgjordes mestadels av kvinnor vilket kan gör att generaliserbarheten kan betraktas vara 

begränsad till kvinnliga gymnasieelever i södra Sverige, detta är dock inte möjligt i denna studie 

då ett slumpmässigt urval inte använts (Wilson & Maclean, 2011, s. 161 – 176).  

 

Den konstruerade enkäten i föreliggande studie betraktas ha god validitet samt reliabilitet då 

alla items var tagna från tidigare testade enkäter samt att enkätens reliabilitet testades med 

cronbachs alfa. För säkerställning av god power i föregående studie genomfördes även en power 

analys för att ta reda på tillräcklig mängd deltagare i studien för adekvat power. Artiklar som 

använts i studien har mestadels varit på studier utformande i andra länder. Kulturella skillnader 

samt olika förväntningar och krav av de olika skolorna i dessa länder kan göra att upplevd 

akademisk stress uppfattats annorlunda. Detta kan dock diskuteras eftersom detta inte behöver 

påverka studien då samtliga studier visat väldigt liknande resultat gällande både coping samt 

akademisk stress, vilket då kan visa på hög sannolikhet för liknande resultat i en studie som är 

utförd i Sverige. Detta påvisades även i föreliggande studie. Föregående studie lyckades ej 

utforma och analyserar exakta skillnader mellan hög kontra låg upplevd akademisk stress vilket 

gör att inga yttranden kan göras på vare sig hög eller låg upplevd akademisk stress. 

 

Framtida-forskning 

Förslagsvis till framtida studier, liknande föreliggande studie dock med ett slumpmässigt och 

större urval för möjlighet till generaliserbarhet hos gymnasieelever i årskurs tre men även 

gymnasieelever generellt. Någonting att ta hänsyn till är även könsskillnader, i framtida studier 

kan det vara intressant med en mer balanserad könsfördelning samt kategorisera, mäta och 

jämföra hög kontra låg upplevd akademisk stress för att mäta ifall det finns en signifikant 

skillnad mellan hög kontra låg upplevd akademisk stress och specifik copingstrategi. Det hade 

varit intressant att mäta hur ytterligare faktorer predicerar gymnasieelevers upplevda 

akademiska stress då coping endast stod för 13% förklarad varians. Exempel på detta hade varit 

self-efficacy då samband har visats mellan hög och låg akademisk stress samt 

emotionsfokuserad och problemfokuserad coping. Exekutiva funktioner då empiri påvisade att 

koncentration påverkas av akademisk stress. Motivation hade även varit intressant att mäta som 
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prediktor för upplevd akademisk stress då empirin visat att samband har funnits mellan 

problemfokuserad coping och motivation. Robusthet mot stress hade även varit intressant då 

låg robusthet mot stress och akademisk stress visat samband i tidigare studier. Faktorer som 

betyg och prov hade även varit intressant då det är en stor del av elevernas vardag i skolan och 

kan upplevas påverka upplevd akademisk stress. Även kvalitativ studie för att ta reda på hur 

det är att vara en elev i gymnasiet idag. 

 

Slutsats 

Föreliggande studie visade att coping var en signifikant predikator av upplevd akademisk stress 

dock stod för en relativt låg mängd förklarad varians. Ytterligare studier bör genomföras för att 

få en helhetsbild om vilka faktorer predicerar den upplevda akademiska stressen då det visat 

sig att flera faktorer kan påverka akademisk stress som exempelvis robusthet mot stress och 

self-efficacy. Det påvisades ingen signifikant skillnad i val av copingstrategi och upplevd 

akademisk stress. Den föreliggande studiens empiri visade på skillnaden i tid det tar individen 

att återgå till ett normalt tillstånd skiljer sig mellan copingstrategierna. Elever kommer förr eller 

senare uppleva akademisk stress i olika hög grad och beroende på vilken strategi de väljer att 

använda så kan fortfarande samma slutsats nås trots olika strategier, vilket är att återgå till det 

normala tillståndet.  Upplevd akademisk stress är väldigt komplext och påverkas av en stor 

mängd olika faktorer, allt från kulturella till psykiska samt även biologiska. Hur predisponerade 

eleverna är till stress, vilka verktyg de lär sig använda i skolan och även vilka de väljer att 

använda, påverkar resultatet av den upplevda stressen i skolan.   
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är ämneslärarstudenter som studerar psykologi från Linnéuniversitet vid namn Michelle 

Forsberg och Ervin Kljako. Vi är intresserade av att undersöka upplevd stress i skolan och 

situationer som har med skolan att göra som till exempel tankar om framtida jobb eller 

utbildning. Exempel på stress i skolan är prov. Vi är även intresserade av hur du hanterar din 

upplevda stress som uppstår på grund av skolan. Vi skulle bli väldigt tacksamma av ditt 

deltagande i vår undersökning genom att fylla i enkäten.  

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen samt att du närsomhelst kan avsluta ditt deltagande. 

Enkätsvaren i studien behandlas helt anonymt. Den insamlade datan kommer att tas bort efter 

bearbetning. Den hämtade informationen kommer endast att användas till forskningsändamål. 

 

Studerande:                                                         Handledare: 

Michelle Forsberg                                              Rikard Liljenfors 

Ervin Kljako                                                       Universitetslektor Linnéuniversitet 

                                                                            Psykologi 

 

Kontaktuppgifter:                                               Kontaktuppgifter: 

Telefon: 073xxxxxxx                                         Telefon: 04xxxxxxxx 

Mail: mxxxxej@student.lnu.se                           Mail: rikard.xxxx@lnu.se 

Telefon: 070xxxxxxx 

Mail: exxxxik@student.lnu.se 

 

Tack för ditt medverkande!  

Hälsningar Michelle Forsberg & Ervin Kljako 
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Bilaga II 

Stress och Stresshantering 

Kön 

o Man      

o Kvinna  

 

 

Nedan följer ett antal påståenden 

För varje påstående ange det du tycker bäst passar in på dig. 

1= inte alls stressande, 2 = Lite stressande, 3 = Måttligt stressande, 4 = Ganska stressande, 5 = Mycket 

stressande 

Till vilken grad upplever du att skolan stressar dig 

1 □ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Känner oro över slutbetygen 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Hög press på mig själv för att nå mina mål i skolan 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Examinationer stressar mig (prov) 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Att bli bedömd stressar mig 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Måste fatta beslut om framtida arbete eller utbildning 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Att inte kunna svara på lärarens frågor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Tävlingsinriktad miljö i skolan/klassen  

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

 

Nedan följer ett antal påståenden 

Fyll i en ryta per påstående du anser stämmer in på dig när du ska hantera en stressande situation i skolan 

1 = Aldrig använt, 2 = Använder lite, 3 = Använder ibland, 4 = Använder ganska mycket, 5 = Använder mycket 

Försöker analysera problemet för att förstå det bättre 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Förändrar någonting för att nå mina mål 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Lugnar ner mig för att sedan skapa en plan för att lösa problemet 
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1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Kommer på några lösningar till problemet 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Använder tidigare erfarenheter för att kunna lösa problemet 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Accepterar situationen då jag vet att det inte finns någonting att göra just då 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Önskar att kunna förändra det som händer 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Önskar att situationen ska försvinna 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Försöker glömma bort allting 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Väntar och ser vad som händer innan jag agerar 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Försöker se det från den ljusa sidan 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Försöker tänka positivt 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Kritiserar mig själv 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Inse att jag försatte mig i situationen själv 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Försöker få mig själv att må bättre genom att äta mat eller dricka alkohol 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Jag joggar eller tränar 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Jag undviker att umgås med människor 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Jag ljuger om hur det går 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Jag pratar med någon för att få reda på mer om situationen 

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

Tack för din medverkan! 😊 


