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Syftet med studien är att ta reda på om lärares och elevernas syn på stress. Blir de stressade 

eller vid vissa tillfällen känner sig stressade och vad kan i så fall vara orsaken? Vilka 

möjligheter finns det för att förbättra och vilka hinder kan det finnas för att nå en optimal 

miljö?  

 

Metoden har varit en kvalitativ studie där vi använt oss av intervjuer och observationer. 

Intervjuerna har sedan analyserat och kopplats till litteraturen.  

 

Studien visar att det finns tendens till stress för pedagoger och elever men i olika 

omfattningar. Det finns gemensamma utgångspunkter för respondenterna vad som stressar 

dem. För eleverna är ljudnivån en bidragande orsak till stress medan pedagogerna anser 

föräldrarna som upphov till stress hos eleverna. Tidsbrist är det som framkallar stress hos 

pedagogerna där arbeten inte genomförs i tid. Som möjlighet att minimera stress i skolan har 

våra respondenter nämnt massage, struktur, samarbete och införning av mindre arbetsgrupper 

för eleverna. 
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1. Inledning 

 
Jag hinner inte det jag ska. 

Jag ska inte det jag gör. 

Jag gör det jag inte vill 

men vill aldrig det jag hinner. 

Jag måste inte det jag kan 

Och önskar inte det jag får. 

Hinner dock aldrig det jag måste, 

men bör inte göra det jag vill. 

Jag ska inte det jag ska, 

men hoppas allt ska ordna sig. 

( Björkegren & Fröde 2000:3) 

 

Stress har genom tiderna varit en naturlig del av människans liv. Stenåldersmannen behövde 

stress för sin överlevnad då han var tvungen att snabbt reagera vid fara och skärpa sina sinnen. 

Våra primitiva instinkter lever kvar än idag men överlevnad i form av jakt eller försvar mot 

hot finns inte i samma utsträckning som tidigare. Under århundraden har samhällets tekniska 

och sociala utveckling stegrats avsevärt och biologiskt sätt har människan inte hängt med. 

Människan är föga anpassad till vårt moderna samhälle (Assadi & Skansén, 2000).  

 

Vad är då stress? Är stress när vi har bråttom att hinna med tåget, bussen eller är det när vi 

inte klarar av att uppfylla vissa krav som ställs på oss? Att definiera stress är betydligt svårare. 

Vad som är stress för en individ kanske inte är det för den andre, de fysiska och psykiska 

faktorerna spelar in i detta. Det ställs mer omfattande krav på individen både socialt och 

kunskapsmässigt vilket påverkar skolans uppdrag. Skolan har som uppgift att ge möjligheten 

för eleverna att känna en trygghet och lust att lära sig. Då krävs det en individualisering där 

varje elev får utveckla sin kunskap i sin egen takt, undervisningen skall utformas för att 

anpassa sig till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket 2006). Stressen är som sagt 

en del av skolans miljö, men kan vi göra något för att förebygga stressen i skolan? Har vi 

kunskap om stress kan vi hjälpa våra elever men även oss själva inför vårt kommande yrke. 

Därför har vi valt att se om stress påverkar våra respondenter och i vilken utsträckning de 

känner av stress. Detta skulle hjälpa oss som blivande pedagoger att kunna förstå hur stress 

utmärker sig och arbeta för att förbättra situationen.  
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1.1 Syfte  

Syfte med vårt examensarbete är att ta reda på om lärare och elever i skola är eller blir 

stressade eller vid vissa tillfällen känner sig stressade, hur respondenterna i så fall motverkar 

stress och vilka stressfaktorer som kan finnas.  

 
 

1.2 Problemformulering 

 

• Blir elever och lärare stressade i skolan idag? Om det förekommer stress, vad kan 

orsaka detta enligt våra respondenter?  

• Hur definierar de tillfrågade elever och lärare om stress? 

• Vilka möjligheter ur stressynpunkt finns det för att förbättra och vilka hinder kan det 

finnas för att nå en optimal miljö enligt våra respondenter? 
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2. Teori 

2.1 Bakgrund 

Cassidy (2003) tar upp tre olika stressmodeller som definierar stress. Dessa är 

stimulusmodellen, responsmodellen och transaktionsmodellen. Stimulusmodellen bygger på 

de yttre krav som ställs på individen, det vill säga stressfaktorer. Stress på arbetsplatsen, 

utförande av arbetsuppgifter eller tidspress är exempel på stressfaktorer. Responsmodellen 

bygger på hur individen upplever och beter sig vid stress, exempel på beteenden är 

kraftlöshet, irritation, sömnlöshet, humörsvängningar och illamående. Det fysiska och 

psykiska hänger ihop och kompletterar varandra. Transaktionsmodellen innefattar både 

stimulus och respons, det vill säga att krav, upplevelse och beteende går ihop i denna modell. 

Individen blir stressad av sin yttre miljö. Ellneby (1999) menar att samhället idag ställer 

betydligt högre krav på prestation och förmåga. Detta kan medföra en långvarig psykisk stress 

och problemet blir då att hjärnan inte är tillräckligt utrustad. Brudin (2004) instämmer genom 

att nämna att upphovet till stress är en brist på samspel mellan individen och världen. 

Människan skall anpassa sig till samhället men samhället kan inte anpassa sig till varje 

individ. Jönsson & Löfgren (2005) säger att stress kan vara en brist på rutin där hantering av 

snabba tempoväxlingar uteblir. 

 

 

2.2 Vad är stress? 

Stress förknippas oftast med för hög arbetsbelastning eller att det läggs alltför mycket ansvar 

på individen, men det finns ytterligare faktorer som är bakomliggande till stress (Peiffer, 

1999). Dessa faktorer kommer antingen i relation till sin omgivning eller till sig själv. De yttre 

stressfaktorerna handlar om det fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala hos en person 

medan den inre stressfaktorn handlar om föreställningar och förväntningar på sig själv eller 

andra (Olofsson, 2001).  

 
 

2.2.1 Yttre stressfaktor 

Olofsson (2001) menar att den fysiska miljön kan framkalla stress hos oss till exempel genom 

höga ljud. Vid arbete i en bullrig miljö ökar stresshormonerna avsevärt, vilket kan leda till att 
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vi mår dåligt och prestationen för vårt arbete minskar. Inom den yttre stressfaktorn finns 

stressorsaker som kan finnas i olika organisationer. Dessa stressorsaker kännetecknar hur 

hälsan framstår i ett arbetslag. Orsakerna kan vara när arbetslagets mål är otydliga och 

ouppnåeliga, ständiga förändringar i arbetssätten, upplägg av uppdrag, gränslöst arbete och 

stort ansvar men för få befogenheter (Olofsson, 2001). En annan del inom den yttre 

stressfaktorn är de psykiska stressorsakerna, som handlar om förändringar i våra liv. Dessa 

förändringar kan upplevas antingen som stressande eller ej beroende på hur vi själva ser på 

situationen och hur vi handlar utefter det. Den sista delen inom den yttre faktorn är sociala 

stressorsaker där stress framkallas i förhållande med andra. Detta i sin tur leder till konflikt 

detta i form av dåligt stöd från kamrater, konkurrens, samarbetsproblem, kulturkrockar med 

mera. Konflikt handlar om en sammanstötning mellan olika individers värderingar, intressen, 

handlingar och med mera (Maltén, 1998).  

 
 

 Betydelsen av yttre stressfaktorer  

Ellneby (2001) förklarar att höga ljud kan ge upphov till nedsatt hörsel men även psykiska 

hinder som okoncentration, irritation och svårighet att kommunicera. Detta minskar barnens 

möjlighet till inlärning av språk. I en lugn miljö blir lusten att slutföra arbetsuppgifterna 

effektivare. Kindenberg (2005) spinner vidare att ljud kan trötta ut lärare och elever. De blir 

okoncentrerade vilket leder till att läraren undervisar sämre och eleverna tar emot 

anvisningarna sämre.  

 

När mål inte är konkretiserade och otydliga är risken att pedagogen inte kan uppfatta vilka 

mål eleven behöver behärska enligt styrdokumenten (Skolverket, 2006). Genom uppföljning 

under varje termin, granskar pedagogen om varje elev har uppnått målen. Är dessa mål inte 

uppnådda stressar läraren upp sig själv och eleven. För elever motsvarar en dag i skolan en 

händelserik resa där det hela tiden sker byten mellan teman och olika ämnen. Inom dessa 

byten orkar inte vissa elever med studietakten och hinner ej avsluta arbetet förrän ett nytt skall 

påbörjas. Skolan jäktar eleverna vilket får konsekvensen av att undervisningens sammanhang 

blir svår att upprätthålla. Undervisningens syfte blir då inte uppfattat av eleverna, menar 

Ellneby (2001).  

 

Gränslöst arbete innebär arbete som går ut över ens egen arbetstid där läraren tar hem olika 

former av bedömningsarbeten. Det kan vara svårt att sätta gränser vilket kan gå ut över 
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familjen och fritiden. Ansvar och kompetens innebär kontroll över sitt eget arbete men även 

över inflytande på arbetsplatsen (Olofsson, 2001). Det läggs vikt på att kunna se över sitt 

arbetssätt, inställning, vara delaktig i beslutstagande situationer och vara medveten om sin 

undervisning och sin roll som lärare. 

 
 

2.2.2 Inre stressfaktorer  

Den inre stressfaktorn delas in i två typer av stressorsaker. Den ena handlar om föreställningar 

och den andre om förväntningar hos en individ. Förstorade föreställningar om saker och ting 

kan orsaka onödig stress, när vi inte kan behärska situationer. Detta gör att vi känner oss 

oroliga. En annan oro är tidsbrist i relation till att kunna fullfölja ett arbete. Det innebär även 

att ständigt ha tider att passa och hålla reda på tidsgränserna. Den andra inre stressfaktorn är 

förväntningarna på sig själv och sin omgivning (Olofsson, 2001). 

 
 

2.2.3 Positiv och negativ stress 

Varje individ har ett behov av att anpassa sig, både emotionellt och fysiskt. Det betyder att en 

förändring inte behöver vara negativ men att det måste finnas en balans i det dagliga livet. 

Peiffer (1999) förklarar att den typ av stress som vi upplever som stimulerande och 

uppmuntrande och som hjälper oss att prestera bättre, oftast i samband med ett mål som skall 

uppnås, är positiv. Tyngdpunkten ligger i att ha ett inflytande över sitt arbete eller skola, att 

känna sig delaktig, nöjd över sin prestation och känna sig behövd, tycker hon. Det är då det 

blir en positiv stress. Däremot om krav som ställs på oss blir för orimliga och stora att hantera 

upplevs det som negativ stress.  

 

Negativ stress är när vi inte har de erforderliga kunskaperna och färdigheterna att lösa vissa 

uppgifter eller när vi inte hinner utföra det inom en viss tid. Negativ stress kan även vara 

situationer som är okontrollerade, tvångsmässiga eller svåra att hantera (Peiffer, 1999). Hon 

påpekar även hur viktigt det är att upprätthålla en balans mellan den negativa och positiva 

stressen för ett gott välbefinnande skall skapas.  

Almvärn & Fäldt (2003) förklarar att positiv och negativ stress påverkar oss på olika sätt 

beroende på hur vi upplever situationen som obehaglig eller ej. De menar att alla 

påfrestningar leder till stress, ibland från våra egna orimliga krav och utmaningar på oss själva 
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och andra. Om en arbetsplats som till exempel skolan ställer för orimliga krav på eleverna kan 

detta påverka elevens skolutveckling negativt. Detta kan få som följd få eleven tappa 

motivation och känna sig misslyckad. Som alternativ kan det vara bättre att eleverna känner 

sig engagerade och ha inflytande över deras kunskapsutveckling. Stressen blir då som en 

utmaning istället för en belastning (Assadi & Skansén, 2000). 

 
 

2.3 Elever och stress 

Ekman & Arnetz (2005) ger en mer ingående beskrivning på hur stress kan utmärka sig i olika 

åldrar hos barn. De beskriver förskolebarn som egocentriska och utan förmågan att kunna 

tänka sig in i andras tankar och känslor. De lever i sin egen värld och löser sina problem med 

egen fantasi, därför präglas många barn av skuldkänslor som en form av stressreaktion, menar 

författarna. Elever i åldern, 8- 12 år, utmärks av en posttraumatisk reaktion, en efterreaktion 

av en traumatisk händelse. Olika sätt för barn att reagera vid en posttraumatisk reaktion är 

sömnsvårigheter, fobiska besvär, somatiska symtom, relationsproblem, dålig skolmotivation 

och prestationsförmåga med mera. Depressivitet, asocialitet, strävan efter identitet och 

självständigt är vanliga stressreaktioner i tonåren, menar Ekman & Arnetz. Ellneby (2001) 

säger att massage har en lindrande effekt på stress då eleven blir sedd och bekräftad men det 

är eleven själv som bestämmer om denne vill ha massage eller ej. Effekten blir då att eleven 

känner sig lugnare, kan ta konflikter lättare och koncentrerar sig bättre på olika uppgifter, 

vilket bidrar till en positiv inverkan på förmågan till inlärning.  

 

Wennerholm Junslin & Brennberg (2005) anser att föräldrainflytande är något positivt för att 

gynna elevernas skolprestationer. Om eleverna upplever en svårighet i skolan kan föräldrarna 

berätta detta för läraren. Det krävs ett samspel mellan skolan och föräldrarna. När föräldrarna 

motiverar och engagerar sig i sitt barns lärande blir barnen automatiskt motiverad att lära sig. 

Författarna säger att för stort engagemang från föräldrarna kan både vara gynnsamt men även 

hämmande för eleverna.  Hämmande på så vis att eleverna känner sig stressade av föräldrarna 

(Wennerholm Junslin & Brennberg, 2005). Det måste råda en balans mellan föräldrarnas krav 

och barnets förmåga. Brister det i denna balans är risken stor att barnet känner en oförmåga att 

leva upp till förväntningarna (Ekman &Arnetz, 2005). De känner en oro över att inte bli 

älskad, att inte duga. Om för höga krav ställs på barnets kompetensförmåga innan denna är 

tillräckligt mogen hämmas deras utveckling. Barnet tvingas att förstå sådant som ligger 
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utanför dess fattningsförmåga, menar Ekman & Arnetz (2005). Barn som bemästrar förmågan 

att hantera stress är de barn som har en positiv bild på sig själv och accepterar sig själv för hur 

de är (Ellneby, 1999). De fem egenskaper som stresståliga barn besitter, enligt Ellneby, är 

barn som har bra samspel med andra i sin omvärld, bra självförtroende och 

prestationsförmåga, är självständiga och har förmåga att göra positiva intryck hos vuxna. 

Dessa barn är oftast har ett rikt känsloliv och kan uppleva känslor som sorg, glädje, empati 

med mera, som gör att de blir mer stresståliga än andra barn.  

 
 

2.3 Hur förebyggs stress 

Alla är i behov av struktur fast i olika omfattning. Struktur står för det säkra och fasta, det 

som är oförändligt i ens yrkesroll eller sociala och formella roll. Stress och ångest skapas vid 

för lite struktur medan för mycket kan skapa vantrivsel. Vad som är mest givande för 

individen och dess omgivning är att det finns utrymme för process, exempelvis dialog och 

reflektion (Jürisoo, 2001). Kindenberg (2005) nämner att struktur är viktig för arbetsmiljön 

där konkreta och tydliga regler är satta. Hon menar att det underlättar för individen och 

dennes omgivning. Johansson (1999) anser även genom samarbete kan utgöra en stor roll 

inom verksamheten och arbetsmiljön för alla har ett gemensamt ansvar. Genom samarbete tar 

alla vara på varandras kunskaper och egenskaper för att på bästa sätt förbättra verksamheten. 

Han spinner vidare med hur viktigt det är med en verksamhet med gemensamma mål för 

förbättring av arbetsvillkor och stimulans av arbetssituationer.  

 

Ekstam m.fl. (2001) hävdar att ju tidigare stressen upptäcks desto fortare kan åtgärderna 

påbörjas. Det krävs att omgivningen är uppmärksam, lyhörd och har goda kunskaper om 

stress för att kunna upptäcka stressymptom. Det är då åtgärd kan sättas in och uppföljningar 

skall ske kontinuerligt så att stressen inte återkommer. Under hela processen gäller det att 

möta hela människan, både fysiskt och psykiskt (Ekstam m.fl., 2001).  

 

Stressfaktorn då individen inte hinner med alla arbetsuppgifter och inte hittar tid till att utföra 

något roligt och njutbart, är vanligt. Det finns en tendens hos människor där många staplar 

upp en hög av arbeten och försöker planera allt inom en tidsgräns (Björkegren & Fröde, 

2000). Bronsberg (2000) nämner vidare att det finns arbetslag som har brist på tid för att fatta 

beslut, tiden inte räcker till för reflektioner och därför blir besluten lätt förhastade. I dessa 
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situationer krävs det att effektivt granska och planera sin tid bättre för att undgå stress, säger 

Olofsson (2001). Hon lyfter även fram kontroll och prioritering som två viktiga åtgärder. 

 

En annan stressorsak kan vara höga ljudnivåer på en verksamhet. Förekommer detta är det 

viktigt att verksamheten organiserar och kontrollerar arbetsmiljön och minimera ljudnivån, 

tycker Kindenberg (2005). Ett sätt att reducera är att ta reda på vilka krav varje individ har på 

arbetsplatsen. Dessa krav på god ljudmiljö kan sättas upp som mål för att sedan uppnås.    
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3. Metod 

Till vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder som intervjuer med 

handledare och elever. Observationerna kommer vi att göra inom helklass. För att få fram 

vilken uppfattning eller vilka tankar ens egna respondenter har om ett visst område, förklarar 

Johannson & Svedner (2006), att kvalitativa intervjuer är den mest lämpliga metoden att 

använda.  

 
 

3.1 Semistrukterad intervju 

I den kvalitativa intervjun eller så kallad semistrukerad intervju, är frågorna bestämda men det 

liknar ett samtal som består av öppna frågor som ger informanten mer frihet, förklarar de. 

Bryman (2004) förklarar vidare att semistrukteerad intervju är en bra metod där det ställs raka 

och enkla frågor med en givande och innehållsrik respons. Det är givande om observation och 

intervjun går hand i hand för att kunna stärka det som respondenterna givit som svar i 

intervjuerna. Reliabiliteten stärks i arbetet och det är därför vi valt observation som metod.   

 

Under intervjun använde vi oss av bandspelare. Vi ansåg att med hjälp av en bandspelare och 

liknande medel behövde vi inte missa viktig information från våra respondenter. Detta hjälpte 

oss som intervjuare att föra en diskussion utan avbrott men även att intervjuaren stod i fokus.  

 
 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten innebär tillförlitlighet och det är en mätning på ett begrepp som skall 

undersökas. För att få hög reliabilitet och validitet är det viktigt att utföra varje intervju på 

exakt samma sätt, menar Bryman (2004). När en intervju görs skall det kunna göras igen vid 

ett annat tillfälle och samma resultat visas där. Då visar intervjuerna hög reliabilitet. 

Tyngdpunkten ligger i att trovärdigheten i mätningarna utifrån resultaten är sanna för att 

undersökningen blir utfört på ett korrekt sätt.  

 

Validitet handlar om att söka trovärdigheten men även ifrågasätta arbetets process. Bryman 

(2004) säger att tyngdpunkten i validiteten är att ständigt ställa frågor i innehållet och syftet 

som studien skall mäta, vilket i sin tur skapar en mer relevant studie.  
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3.3 Urval 

För att gå vidare med vårt arbete har vi valt att undersöka upplevelsen av stress på två olika 

skolor i Kronobergs län. Dessa skolor kommer att bli kallade för Månen och Solen. Månen är 

en förskoleklass med 18 elever, varav elva flickor och sju pojkar. Till denna klass tjänstgör 

två lärare. Klasserna i Solen består av 40 elever, varav 20 elever i årskurs 2 och 20 i årskurs 3 

och två lärare. Vi valde ut två elever i både årskurs 2 och 3 medan i förskolan intervjuades 

fem elever. 

 
 

3.4 Etiska principer  

Varje individ har rätt till sin integritet och värdighet därför kommer deras anonymitet att 

skyddas. I Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) lyftes det fram att det måste 

hela tiden finnas respekt för deltagarna och vetskap om att de ej förs bakom ljuset. Det skall 

finnas en medvetenhet att informera de inblandade om deras rätt att avbryta sitt deltagande 

men även att de kan ställa frågor om arbetets syfte eller innehåll. Före utförandet av 

undersökningen bör deltagarna ha fått en begriplig och innehållsrik beskrivning av syftet med 

arbetet och arbetets metoder (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt arbete kommer vi att intervjua 

och observera elever och eftersom alla inte är myndiga måste målsman informeras och ge sitt 

samtycke till att deras barn deltar. Som vi har nämnt tidigare kommer vi att skydda våra 

respondenters anonymitet, därför har vi valt att använda oss av fingerade namn. För att ta 

hänsyn till forskningsetiska skäl har vi bara valt att nämna i vilket län dessa skolor befinner 

sig i.  

 
 

3.5 Genomförande 

Innan vi påbörjade våra intervjuer förde vi en dialog med våra respondenter där vi frågade om 

de var villiga att delta i en intervju eller ej. Vi sände brev till respektive elever och lärare om 

studiens syfte och informerade dem att bandspelare eller andra medel skulle användas under 

intervjun.  

 

Det är viktigt att vistas i en bekväm och lugn miljö för att lättare kunna uttrycka sina tankar 

och inte bli påverkad av andra. Detta hade vi i åtanke när vi inledde intervjuerna. Intervjun 

började med att informera om undersökningens syfte, där vi påpekade att deras svar kommer 
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att vara konfidentiella och hur betydelsefull deras deltagande var för vår undersökning. En av 

oss har använts sig av en digitalkamera för inspelning av samtal medan den andra använde sig 

av bandspelare. Samtalen med lärarna och eleverna gjordes enskilt för att undvika påverkan 

av varandras svar. Vi försökte ställa så många öppna frågor som möjligt för att få fram om de 

kände sig stressade och vad som kan orsaka detta i våra intervjuer. Vissa av våra respondenter 

hade mycket att berätta medan andra hade svårare att uttrycka sig. Därför har vi vissa gånger 

använt oss av följdfrågor för att få en mer inblick i deras uppfattningar och tankar. Efter 

intervjuerna transkriberades samtalen och därefter gjordes en analys av svaren. 
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4. Resultat 

Efter att ha erhållit kunskaper från de sammanfattade intervjuerna och litteraturen, kommer vi 

i detta kapitel att redovisa vårt resultat och analys efter de frågeställningar som sammanställda 

i vårt syfte. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

Pedagog 1 är en manlig lärare som arbetat på skola Solen i drygt 7 år med inriktning 

matematik och No. Det är hans första tjänst efter examen. Tillsammans med pedagog 2 tar 

han hand om årskurs 2 och 3. Pedagog 2 är en kvinnlig lärare som arbetat inom 

skolverksamheten i 33 år, men arbetat på skola Solen i 7 år med inriktning svenska och 

engelska i årskurs 2-3. Både pedagog 1 och 2 har ett nära samarbete med varandra. Inom 

skolan Månen har pedagog 3 arbetat som lärare i 36 år därav 15 år på Månen. På den skolan 

har hon hand om förskoleklassen tillsammans med pedagog 4, men vikarierar till och från i 

årskurs 1-2. Pedagog 4 har arbetat i 34 år därav 11 år på Månen. Hon har arbetat en hel del 

inom förskolor och innan hon kom till Månen har hon haft tjänst på en öppen förskola i 13 år. 

En öppen förskola är en plats där föräldrar går med sina barn. Hennes tjänst är barn upp till 7 

år men hennes arbetslag har även barn upp till 9-10 år, vilket hon arbetar med.  

 

De intervjuade eleverna på skola Solen är mellan åldrarna 9-10 år. Vi har valt att intervjua en 

flicka och pojke från årskurs 2 respektive årskurs 3 men på förskoleklassen har vi intervjuat 

tre flickor och två pojkar. De tillfrågade eleverna på skola Månen är mellan åldrarna 6- 7 år. 

De fingerade namnen i skola Sol är Uno och Lisa, som går i årskurs 2 och Marie och Kalle, 

som går i årskurs 3. Eleverna i skola Månen är Linda, Lina, Emelie, Viktor och Daniel. Linda 

och Lina är syskon. 

  
 

4.2 Resultat av intervjuer och observationer 

4.2.1 Blir elever och lärare stressade i skolan idag? Om det förekommer stress, 

vad kan orsaka detta enligt våra respondenter?  

Pedagog 3 och 4 känner att de är stressade när de blir avbrutna då och då, vilket leder till att 

arbetet inte blir gjort och skjuts upp till en annan dag.  
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Att ständig skifta fokus, ständigt avbryta det just påbörjade är givetvis inte alls bra. Det 

leder dessutom till en känsla av att ’det måste jag utnyttja’ när de uppstår en ostörd 

stund, som heller borde ha använts till nervarvning. (Olofsson 2001:58) 

 

Däremot säger pedagog 1, 2 och 4 att de ser det positiva i den avbrutna situationen och 

stressar inte utan vet att det kan genomföras vid ett annats tillfälle.  Pedagog 1 berättar hur 

stressigt det är för honom när han inte har tid att skriva ner dokumentationerna. 

 

Det är stressigt att inte hinna med att skriva ner dokumentationen. Det är inte jobbigt att 

ha koll på barnen genom dokumentation men däremot att ligga i fas med 

dokumentationen. För dessa dokumentationer ska ju vara tillgängliga för andra lärare 

och det är jobbigt. (Pedagog 1) 

 

Stress för pedagog 3 är:  

 

Det är synd att jag inte hinner med. Ibland kan jag komma till jobbet där jag har fem i 

mitt huvud som jag behöver förbereda innan jag börjar med barngruppen. Då känner jag 

att jag blir avbruten tiden. Jag får inte göra det jag vill och hinner inte bli klart eller så 

blir det sådär halvfärdigt.(Pedagog 3) 

 

Detta är en inre stressfaktor som pedagog 3 känner. Ännu en inre stressfaktor är när nya 

uppgifter och konflikter dyker upp. Hon blir därmed orolig och känner obehag. När en 

konflikt uppstår använder hon sig av tankeföreställningar för hantera konflikten.  Detta skapar 

en inre stress för pedagog 3. Pedagog 2 instämmer med pedagog 3 att nya utmaningar kan få 

en lärare att bli stressad. Hon förklarar vidare att vissa har svårt med omväxlingar och mår 

därför dåligt när det väl händer.  

 

Stress är när det inte är lugnt och tyst omkring mig. För hela tiden omges man av ljud. 

På jobbet och när man går och handlar […] Och krav från alla håll att man ska göra det 

och det. Du ska gå på kurser, du ska gå till gymmet istället för att tillfredställd själv. Till 

exempel vad behöver jag? Mår jag bra av det här, mår jag bra av detta sen? (Pedagog 4) 

 

Hon känner mer av den negativa stressen när hon är på jobbet men det är även lika viktig att 

känna av den positiva stressen. De kompletterar varandra, menar hon.  
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För Solen-eleverna är klassen ett störande element. Vid vissa tillfällen kan klassen vara stökig 

och ej lyhörd vilket bidrar till viss stress, tycker de. Klassen blir störande när läraren lämnat 

klassrummet och detta bidrar till att ljudnivån blir högre. Marie försöker lyssna på 

instruktioner från läraren men störs av att några elever i klassen inte lyssnar och pratar 

samtidigt. Det är även påfrestande när de vid vissa tillfällen inte är lyhörda vilket, bidrar till 

att lärarna höjer rösten.  

 

Pedagog 1 förklarar att elever känner sig stressade vid provtillfällen såsom de nationella 

proven. Då de inte är vana vid läxor blir proven därmed något väldigt allvarligt. Därför är det 

bra att inleda varje lektion på samma sätt skapar en trygg rutin speciellt vid införande av nya 

uppgifter, säger pedagog 1. Det är viktigt med struktur och planering av 

undervisningsupplägg (Jürisoo, 2001).  

 

Pedagog 1 har uppmärksammat att när eleverna blir upphämtade av föräldrarna kan stress 

uppstå. De har möjlighet att leka under fritidsverksamheten men blir påskyndade när 

föräldrarna kommer och avbryter deras lek. Detta instämmer även pedagog 2 och 4.  

 

Det brukar gå lite fort ibland när vi ska sluta. Vi måste skynda oss ibland när vi kommer 

försent. Föräldrarna kanske står ute och väntar. När vi ska sluta får vi skynda oss så de 

inte behöver vänta. (Emelie, 7 år) 

 

Pedagogerna säger även detta under intervjuerna. Eleverna känner av föräldrarnas stress när 

de lämnas och hämtas i skolan. Pedagog 2 förklarar att många föräldrar tyvärr inte kan sjunka 

in i deras miljö och fråga dem vad de har gjort under dagen. Pedagog 2 tror inte att elever är 

stressade i skolan men hemmet har en stor betydelse för hur stressade de blir. Vissa föräldrar 

är mycket ambitiösa gentemot sina barn och vill att de skall prestera sitt bästa i skolan. Dessa 

barn blir stressade och mår dåligt. Pedagog 1 anser att även skolan pressar eleverna. Ju större 

förväntningar som sätts på en grupp desto bättre resultat förväntas. Det finns vissa elever som 

känner sig stressade när de försöker uppnå dessa förväntningar, därför är det viktigt att inte 

sätta alltför höga mål.  

 

”Jag känner inte stress när det gäller kraven. En viss stress är det ju men det finns så 

mycket att göra och många barn. Det är barn som ska klara av den social biten, andra 

behöver träna på språket medan en del behöver mer begrepp. Då är det svårt att hinna 
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med alla barn enskilt. Jag känner inte kraven att vi ska kunna utföra allt det som står i 

läroplanen utan utgår mer från barnen och deras mognad.  Vid utvecklingssamtal med 

föräldrarna sätts ett mål för barnet att träna på och ibland hinner man inte alltid med 

det.” (Pedagog 3) 

 

”Det är även stressigt när jag ska ha hand om 40 barn varje år där jag måste ha koll på 

deras läs- och skrivutveckling som sedan ska redovisas inför varje utvecklingssamtal.” 

(Pedagog 2) 

 
 

Eftersom pedagog 2 har svenska och engelska som inriktning är det hennes uppgift att 

redogöra för de andra i arbetslagen vad eleverna står i dessa ämnen. Hon menar då kan det 

vara stressigt att hinna dokumentera alla elever för att ge kollegorna underlag inför 

utvecklingssamtalen. 

 

Pedagog 3 anser att barn i dagens samhälle är tvungna att växa upp för fort. De får inte 

tillfälle att vara barn och njuta av att leka. Ett beteende som pedagog 4 stött på är elevers 

oförmåga att sitta still. De vill ständigt att något skall hända och det anser hon är en form av 

stress. Hon berättar vidare att en annan form av stress är när eleverna hela tiden vill vara först 

med allting. Först i kön till maten, först att svara samt synas och höras mest. Detta har en av 

oss sett under observationerna. Många försöker oftast dra uppmärksamheten till sig och vill 

helst stå först i kön.  

 

4.2.2 Hur definierar de tillfrågade elever och lärare på stress? 

Alla pedagoger anser stress är när de har mycket att genomföra men inte har tid att utföra det. 

Eleverna på Solen och pedagogerna beskriver stress som brist på tid exempelvis när en 

uppgift måste bli färdigställd eller att hinna med i rimlig tid. Detta stämmer in med vad 

Olofsson (2001) nämnt tidigare. Eleverna på Månen beskriver stress när de jäktar och när 

någon tjatar. 

 

Pedagog 4 berättar om den positiva och negativa stressen. Positiv stress tycker hon alla skall 

få uppleva. Det bidrar till att någonting blir gjort och alla får lust att vilja utvecklas och prova 

nya saker. För henne är negativ stress en otillfredsställelse när hon inte hinner med påbörjade 

projekt eller när en individ ställer för höga förväntningar på sig själv. Istället för att koppla av 

och återhämta sig, tillbringar vi våra lediga stunder på att höja kraven på oss själv (Olofsson 
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2001). Pedagog 2 kan se tecken på när en lärare är utbränd. Hon nämner symptom som 

trötthet, irritation, sömnlöshet och så vidare. Hos elever kan symptom som stirrig i rörelserna, 

flackande blick och magvärk förekomma. Pedagog 4 har även bevittnat detta hos vissa 

förskoleelever och då för det mesta hos flickor. Dessa beteenden visar hur en individ kan 

uppleva och bete sig vid stress, menar Cassidy (2003). Stress för pedagog 2 är: 

 

Det värsta jag vet är när allt för många i personalen blir sjuka och det har inte ordnats 

vikarie och man ska försöka få igång alla klasser på en gång och veta vad de ska göra. 

Det tycker jag är jobbigaste. Sedan blir jag lite stressad över min egen glömska. 

(Pedagog 2) 

 

Lisa, 9 år, berättar att något som anses mycket stressande för henne är att hinna med bussen 

och framförallt till maten. Marie säger att det ofta blir ett avbrott i sitt arbete när någon stör 

henne och hon tappar koncentrationen vilket i sin tur leder till yrsel. Kalle märker av stress 

när han framförallt skall till skolan eller hem till föräldrarna. För Uno förekommer ingen 

stress utan han tar allt med ro. Sedan berättar Uno: 

 

Jag brukar få ont i huvudet. Jag ser inte heller så bra när jag är stressad vilket händer 3-

4 gånger i veckan. Det händer ibland på fotbollen och lektionerna men jag hänger med 

på lektionerna. (Uno, 9 år) 

 

Här motsäger Uno sig. Han visar fysiska symptom på stress men berättar samtidigt att han 

följer med på lektionerna. Han verkar inte själv vara medveten om att han kan bli stressad.  

 

Linda, 7 år, tycker inte det är stressande i skolan men blir stressad när Lina, 7 år, jäktar henne. 

Lina tjatar konstant på Linda att skynda sig och tar tid med hjälp av en klocka varje gång de 

gör något. Viktor blir stressad när han möter nya människor och utmaningar och då blir han 

blyg och känner sig stressad på grund av det. Daniel och Lina däremot känner sig inte 

stressade. Ellneby (1999) har nämnt att barn som har en positiv självbild hanterar stress bättre. 

Under observation har en av oss uppmärksammat att Daniel och Lina har denna egenskap, 

vilket vi tror är anledningen till att de inte känner sig stressade. 
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Vi har ställt frågan ”När blir du stressad?” till samtliga elever och konstaterat att de själva 

ibland inte är medvetna att de är stressade.  De vet vad stress innebär och hur det kan yttra sig 

men alla är inte medvetna om och när det sker.  

 

4.2.3 Vilka möjligheter finns det för att förbättra och vilka hinder kan det finnas 

för att nå en optimal miljö? 

Lisa påpekar att hon i vissa fall inte förstår undervisningens innehåll på grund av att läraren 

pratar för fort eller använder sig av ”vuxenord” vilket gör det ansträngande. Detta anser även 

Uno. Här borde läraren, anser vi, använda sig av ett språk som eleverna förstår men även 

utvecklar deras begreppsuppbyggnad. Det kräver en uppmärksamhet av läraren över vad som 

sker i klassrummet och en reflektion över sitt arbetssätt för en bättre läromiljö.  

 

För att i fall man ska skriver en sak och har man lite bråttom, då skriver man kanske ett r 

istället för b. Det är inte så kul då. (Lina, 7 år) 

 

Lina tycker det är viktigt att inte utföra lektionerna på ett brådskande sätt. Hon menar att 

skolarbetet kan bli lidande om det går för fort. Därför försöker pedagog 2 låta eleverna få den 

tid för att bli färdig med arbetsuppgifterna. Tiden spelar stor roll för både lärare och elever för 

de får möjlighet att i lugn och ro utföra en uppgift eleverna skall inte behöva ha för många 

aktiviteter på en och samma gång, menar pedagog 3. 

 

Vissa elever jämför sig med de elever som har högre arbetstakt. De är möjligtvis lika duktiga 

men jämför sig ändå. Ett sätt att lösa detta, tycker pedagog 1, är att flytta eleverna till en 

annan grupp där de kan visa att de kan. Det tycker även pedagog 3 men att inte sätta allt för 

höga krav, utan rimliga krav som utgår från eleverna och deras mognad. Detta är en positiv 

stress som leder till stimulans och motivation som gör att eleverna presterar bättre (Peiffer, 

1999). Eleven Marie, 9 år, samtycker att arbete i små grupper är något givande då det är en 

lugnare stämning och mer hjälp blir tillgiven. Skall detta uppnås behövs mer planeringstid och 

personal för att underlätta och motverkar stressen. Ett sätt att motverka stress är att lära sig 

själv och sina elever att slappna av samt skapa en arbetsmiljö som minimerar ljud och 

rörelser, anser pedagog 4. Hon tycker kompismassage eller ett lugnt rum är nödvändigt för att 

reducera stress. Här tycker pedagog 4 som Ellneby (1999) att massage har en lindrande effekt 

på stress vilket kan skapar en positiv inverkan hos eleverna.  
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Lisa anser att lärarna skall ge dem betydligt mindre uppgifter men samtidigt se till att alla 

elever arbetar effektivt på lektionerna. Marie vill att lärarna oftare skall säga till dem som 

uppträder störande och få dem att lugna ned sig. I värsta fall be dem att flytta till en annan 

plats. Kalle vill att lärarna skall tänka mer på vad de säger och se till att elever som uppträder 

störande blir sysselsätta och därmed lugna. Uno vill att lärarna skall ta det lugnt och inte 

stressa för det överförs på eleverna. Dessa förhoppningar kan vara något att se över för 

lärarnas profession. Om lärarna är lyhörda för elevernas vilja att ändra på det de betraktar som 

ett hinder inom arbetsmiljön, förhindra detta från att bli stress på lång sikt (Ekstam m.fl., 

2001) 

 

Alla pedagoger anser att de har ett stort ansvar för varje elev. Det är viktigt att utgå från 

elevernas intressen och förkunskaper men att vägen dit kan variera. Det krävs då en ständig 

reflektion över ens eget arbete och arbetssätt.  

 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. (Skolverket, 2006:12) 

 

Målen att se till varje enskild elev är något nödvändigt i skolans verksamhet men praktiskt sätt 

svårt att utföra, menar pedagog 3.  

 

Samarbete anser pedagogerna som en möjlighet för att nå en optimal miljö. Med att pedagog 

1 har en mer ingående samverkan med pedagog 2 bidrar detta till ett mer tätare och stödjande 

samarbete. Det har även pedagog 3 och 4. Det går alltid att förbättra ett samarbete då i form 

av tid för samverkan, planeringstid men även bättre arbetsordnande och arbetsmiljö, säger 

pedagog 3 och 4. Under observationer har vi sett hur pedagoger arbetar tillsammans då de 

delar ansvaret i klasserna och känner trygghet för varandra. Stöttning från andra är viktigt, 

menar pedagog 1 men det gäller även att den lärare som är säker i sin lärarroll. Erfarenheter 

ger en säkerhet vilket bidrar till att stressen minimeras, tycker både pedagog 2 och 4. Genom 

erfarenheter kan läraren veta vad som är väsentligt och genomförbart. Man lär sig vara 

flexibel i sitt arbete vilket förebygger stressen. 
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5. Analys 

Från vår analys har vi konstaterat att lärare och elever blir stressade men att hur det påverkar 

dem kan variera med ålder och erfarenheter. Olofsson (2001) lyfter fram tidsbrist och 

förstorade föreställningar kan orsaka onödig stress hos individen. Även våra respondenter 

instämmer i detta. De flesta av våra respondenter ser stress som någonting negativt då i form 

av tjat, krav från sin omgivning, hög ljudnivå, avbrytande av arbeten och så vidare. Tre av 

våra pedagoger känner en viss stress men kan ändå hantera det genom att koppla av och se det 

positiva ur det negativa. Peiffer (1999) säger att om en individ enbart känner av den negativa 

stressen kan denne ej vidareutvecklas. Den positiva stressen balanserar det negativa och få 

individen att känna en uppmuntran till att prova nya utmaningar. 

  

Två av våra elevrespondenter känner inte sig stressade och detta tror vi kan bero på god 

självbild, vilket Ellneby (1999) nämner. Flertalet av respondenterna uppfattar hemmet som en 

av de bidragande orsakerna till stress då det sker en avlämning och hämtning av eleverna i 

skolan. En av pedagogerna ger även en förklaring till varför vissa elever blir stressade av 

hemmet. Hon menar att föräldrar kan vara för ambitiösa gentemot sina barn vilket bidrar till 

stress. Det måste finnas en balans mellan föräldrarnas krav och barnets behov för att barnet 

skall mår bra, menar Ekman & Arnetz (2005). Olofsson (2001) instämmer med Ekman & 

Arnetz att det behövs en balans mellan krav, förväntningar och ens egna behov. Skulle denna 

balans inte förekomma kan stress framkallas hos individen. I Lpo 94 står det vilka mål och 

riktlinjer som alla på skolan skall sträva efter. Eleverna har uppnående mål som skall uppnås 

när de lämnat skolan. Dessa uppnåendemål har skolan ett stort ansvar för. Dessa mål skall 

anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar, samt elevs bakgrund, tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2006). Utifrån vår analys kan vi se en markant 

skillnad mellan vuxna och barn då barn utgår från fysiska symptom som ont i magen, 

huvudvärk och så vidare medan vuxna utgår mer från inre reflektioner. De känner av fysiska 

reaktioner på stress och reflekterar hur och varför dessa symptom uppstår.  

 

Ett hinder som kan framkomma i en skolmiljö är då läraren pratar för fort och använder sig 

svåra ordval vilket gör att eleverna inte förstår. Detta kräver att läraren är uppmärksam inom 

detta område och anpassar språket för att skapa en god läromiljö. Ett annat hinder som våra 

respondenter nämner är brist på tid eller att det förekommer en tidspress där det leder till att 

arbetsuppgifterna inte blir genomförda. En möjlighet för att förebygga detta nämner två av 

 23



 

pedagogerna att låta eleverna ta sin tid att utföra arbetsuppgifterna men även att inte ge dem 

för många aktiviteter på en och samma gång. Ellneby (2001) har nämnt att för många byten 

mellan teman och olika ämnen kan bli påfrestande för vissa elever då de inte får tid att avsluta 

sina arbetsuppgifter. Istället tillgivs de nya uppgifter som kan blir svåra att upprätthålla.  

 

Alla pedagoger anser att det är viktigt att inte ställa allt för höga krav på eleverna då det kan 

minska deras prestationsförmåga som i sin tur får eleverna att må dåligt. En möjlighet är att 

införa smågrupper där eleverna kan arbeta mer ostört. Höga ljudnivån i klassrummet kan 

skapa en inre stress såväl för elever som för pedagoger, menar Olofsson (2001). När höga 

ljudnivåer förekommer på verksamheten behövs det kontroll och organisation av arbetsmiljön. 

På så sätt kan ljudnivån minimeras och blir gynnsam för alla inom verksamheten 

(Kindenberg, 2005). Ett annat sätt att minska på ljudnivån är att ta reda på vilka krav varje 

individ har i verksamheten och sedan försöka uppnå dessa krav, säger Kindenberg.  

 

Ljud och rörelser förekommer i skolmiljön men sker detta i för stor omfattning kan det 

framkalla stress hos individerna på skolan. För att minimera stressen kan skolan införa 

kompismassage eller inskaffa ett lugnt rum, vilket i sin tur kan skapa en positiv inverkan hos 

såväl elever som pedagoger. Pedagogerna anser att de har ett stort ansvar gentemot varje elev 

men ett hinder är då de inte förmå individualisera i den utsträckning de önskar. Däremot kan 

samarbete vara en möjlighet för att motverka detta hinder där de delar på ansvaret och känner 

stöttning från varandra. Denna samverkan stärker ens lärarroll och flexibilitet inom yrket.  

 

Alla pedagoger anser stöttning inom arbetslaget ger en optimal miljö. Detta tycker även 

Johansson (1999) då han påpekar att genom samarbete lär alla av varandra och gemensam 

uppdelning av ansvar sker. Genom samarbete kan det ske en stöttning inom arbetslagen. 
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6. Diskussion 

Problemformuleringarna i vårt syfte har varit grundläggande för examensarbetet och dess 

resultat. I detta kapitel kommer vi att ta upp våra reflektioner av resultat och analys som är 

sammanfogad med våra frågeställningar.   

 
 

6.1 Sammanfattande diskussion 

Stress kan definieras olika beroende på vilken tolkning individen har. För vissa kan det handla 

om tidsbrist, jäktande, tjat, bullrig miljö med mera. Det finns yttre och inre faktorer som 

definierar stress hos individen, där det kan ha positiv såväl som negativ påverkan. Våra 

pedagoger har nämnt dokumentation som ett hinder då de inte haft möjlighet att slutföra den i 

tid. En av dem tycker att det är påfrestande att ligga i fas med dokumentationerna på grund av 

att de är tillgängliga för övrig lärare. Vi får intrycket att denna pedagog är mer orolig över vad 

andra lärare kan ha för åsikter om hans arbete, då pedagogen anser brist på tid gör att denne ej 

kan slutföra dokumentationerna. Det krävs strukturer, planering och rutiner för att underlätta 

dessa hinder, men även samarbete. Detta måste finnas gemensamma regler och mål för att det 

skall fungera.  Rektorn har huvudansvaret på en skola och det är dennes uppgift att organisera 

och stötta sina anställda. En pedagog nämner att stress förekommer när många i de ordinarie 

personalerna är sjukskrivna och inga vikarier sätts in. Det blir påfrestande för pedagogen då 

denne måste ge anvisningar till vikarierna vilket kan ta tid och energi. Vi ser detta som en 

ledningsfråga där det är rektorns ansvar att göra sitt yttersta förhindra att dessa situationer 

uppstår. Det är viktigt att arbetsledaren lyssnar och ta hänsyn till deras önskemål men även att 

kunna skapa en samverkan mellan olika parter i skolan. 

 

Ellneby (1999) nämner fem egenskaper som utmärker stresståliga barn. Dessa är ett gott 

samspel med andra, bra självförtroende, bra prestationsförmåga, självständighet och förmåga 

att göra positiva intryck hos vuxna. Under våra observationer har vi märkt att elever kan vara 

stressande trots att de har god kännedom om sig själva. Trots att vissa elever har dessa 

egenskaper känner vi ej att stressen minimeras. Vi känner att många elever inte är medvetna 

om eller hur stress yttra sig för dem. Ordet stress nämns inte utan beskrivs som huvudvärk 

eller magont. 
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För höga förväntningar på eleverna har både litteraturen och våra pedagoger nämnt som ett 

upphov av stress men detta har vi inte kunnat upptäcka under vår undersökning. Det kan bero 

på att vi är lärarstudenter och inte har den relation till föräldrarna som pedagogerna i klasserna 

har. Olofsson (2001) talar om gränslöst arbete där läraren tar hem sitt arbete vilket går ut över 

familjen och fritiden. Detta har inte våra pedagoger tyckt då arbetet kan utföras en annan 

gång. Vi tror detta kan bero på att de har en välarbetad struktur och planering som de går efter 

men även att de är säkra i sin lärarroll.  

 

Hela arbetet har varit intressant att genomföra och detta har stärkt oss som blivande lärare 

genom att få en djupare kunskap om hur stress utmärker sig och vilka hinder och möjligheter 

för att skapa en optimal arbetsmiljö i vårt kommande yrke.  

 
 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av kvalitativa metoder har fungerat väl för vår undersökning. Intervjuer 

och enkäter har vi ansett varit givande för vårt arbete och våra respondenter har varit positiva 

till att medverka. De pedagoger vi intervjuade har varit villiga att berätta om sina funderingar 

och erfarenheter av stress. De har bemött oss positivt och vi har känt att respondenterna har 

försökt att ge svar på våra frågor samt att de funnet ämnet viktigt. Vi känner att för vår egen 

del har vi fått ut mer av observationerna än själva intervjutillfällena med eleverna. Under 

intervjuerna med eleverna har vi använt oss mer av följdfrågor för att få dem att utveckla sina 

svar. Detta på grund av att elevernas svar har varit kortfattade och vi inte förstått vad de ville 

säga. Hos lärarna har vi inte känt på samma vis då de villigt berättat om sina tankar och 

utvecklat frågorna, vilket bidrog till att denna kvalitativa metod faller väl ut i föreliggande 

studie. Vi fann att observationerna var en god uppföljning av intervjuer och enkäter. Det hade 

dock varit önskvärt att göra observationer i större omfattning men det har inte varit möjligt i 

ett arbete av denna storlek. 

 

De uppfattningar som pedagoger och elever delgivit oss är en bild från två skolor i 

Kronobergs län. Vår undersökning kan inte ge några generella svar för hur det ser ut i landet. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Vad vi har tänkt oss som fortsatt forskning är att det kan vara intressant att vidareutveckla vår 

studie. Önskvärt att ta med elevernas föräldrar och se om det kan skilja sig från vad 

pedagogerna sagt och föräldrarna själva ser på ämne. För att göra ett större arbete kan det vara 

mer givande att utföra denna studie i större antal klasser och skolor. 
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Bilaga 1 

 

 

Hejsan alla föräldrar! 

 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen på Växjö Universitet. Vi arbetar just nu med 

ett examensarbete som handlar om ”stress” och hur det kan uttrycka sig bland elever och 

lärare i skolan. Till detta kommer vi att använda oss av intervjufrågor. Det är här Ert barn 

kommer in. Vi vill väldigt gärna ha ert godkännande till att få intervjua ert barn. Vi kommer 

även att använda oss av digitala inspelningar för att effektivisera vår egen dokumentation. 

Självklart kommer allt som sägs i intervjun vara anonymt, inga namn kommer att anges. 

 

Om det går bra att intervjua ert barn så skicka in papperet på nytt med er 

namnunderskrift. Får jag inte tillbaka papperet med er namnunderskrift kommer vi icke att 

intervjua. 

 

 

Med vänlig hälsning Johanna Baron och Thao Ly Bui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnunderskift: 

 

……………………………………………………………......................................... 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

Lärare  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

3. Har du arbetat på andra skolor? 

4. Vilka årskurser har du arbetat med? 

 

1. Vad anser du är viktigast för en elev att behärska vid läsårets slut i förskoleklass, 

årskurs 2 respektive 3? 

2. Hur ser du på ditt ansvar gentemot varje elev?  

3. Hur är samarbetet i arbetslagen? 

4. Känner du att eleverna är stressade?  

5. Hur uttrycker det sig?  

6. Vad är stress för dig? 

7. Vilka åtgärder anser du vara viktigast för att minimera stressen i skolsituationer? 

 

Elever 

1. Vad tycker du om skolan? Varför tycker du det? 

2. Hur ska en lärare vara, tycker du? 

3. Hur tycker du att en klass ska vara?  

4. Vad tycker du om lektionerna? 

5. Tycker du att det går för fort på lektionerna? Varför, varför inte? 

6. Vad tror du stress är för något? 

7. Har du känt dig stressad i skolan? På vilket sätt? 

8. I vilka situationer eller vilken situation har du känt dig stressad?  

9. Om det förekommer stress på skolan, vilka åtgärder tycker du att skolan skall utföra 

för att minska på stressen?  
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