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1 INLEDNING 
Media ger i en allt större utsträckning en bild av att dagens barn är stressade och att 
en av orsakerna är deras hektiska vardag. Aftonbladet skyltar med rubriker som ”8 av 
10 barn lider av stress.” (Aftonbladet, 2010-11-29) När barn svarar på vad upplevd 
stress kan bero på anges idrottsaktiviteter, fritid och kompisar som den tredje största 
orsaken till stress (Barnombudsmannen, 2004). Vi har därför anledning att tro att 
många barn har mycket att göra på fritiden i form av fritidsaktiviteter som idrott och 
musik med mera. Samtidigt finns barn som inte aktiverar sig överhuvudtaget vilket 
likväl skulle kunna leda till stresskänslor. Även läxor kan bidra till en stressig 
vardag. 

Författarna till detta arbete har båda haft mycket att göra på fritiden i form av 
musicerande och idrott på elitnivå och har upplevt detta som något positivt, både för 
välbefinnandet och för skolarbetet. Vi känner inte själva igen oss i den bild som 
media och barnombudsmannen (2004) ger. Vi kan å ena sidan mycket väl tänka oss 
att det växande utbudet av aktiviteter kan var svårt att hantera, men å andra sidan 
borde det vara enklare att hitta en aktivitet som passar varje enskilt barn.  

När idrottsaktiviteter, fritid och kompisar är den tredje största orsaken till barns 
stress, kan man ställa sig frågan om vi i vårt arbete som blivande lärare bör ta hänsyn 
till detta när undervisningen planeras. Det känns befogat att i dagens samhälle prata 
om stress i skolan och göra barnen medvetna om detta. 

Detta examensarbete fokuserar på fritid och läxor som orsak till stress dels därför att 
det redan finns mycket forskning kring skolan som bidragande faktor till barns stress 
och dels därför att fritiden med dess utbud av aktiviteter färgar barnen som vi som 
lärare möter i skolan. Både elever och lärare har intervjuats för att få 
barnperspektivet och även vuxnas syn på barnens situation. 
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2 BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer begreppet stress behandlas. Här ges olika definitioner av 
stress, dess positiva och negativa effekter samt barns syn på stress.  

2.1 Vad är stress? 
Ellneby (1999) menar att stress är en reaktion från kroppen till följd av emotionell, 
intellektuell eller fysisk press. Nervsystemet tar emot signaler från hjärnan som säger 
ifrån att vi på något sätt är hotade, och kroppen reagerar i sin tur. Anledningen till att 
vår kropp besitter denna funktion och förmåga grundar sig i människans historia då 
vår reaktionsförmåga och upplevelse av stress kunde vara skillnaden mellan liv och 
död. När våra förfäder upplevde stress var det kroppens sätt att göra oss beredda på 
kamp eller flykt i tillfälle av hot från omvärlden. Idag utsätts många för stress under 
längre perioder utan uppehåll, vilket leder till att kroppens system inte hinner 
återhämta sig utan istället ständigt fortsätter att producera stresshormon. Att utsättas 
för denna typ av långvarig stress menar Ellneby (1999) påverkar vår livsstil och kan i 
framtiden leda till ohälsa och sjukdom. Woxberg (2005) menar att stress i sig är helt 
ofarligt men att anledningen till att många drabbas av sjukdomar kopplade till stress 
beror på brist på återhämtning. Både kortare pauser och längre ledighet krävs för att 
välbefinnande skall ha chans att infinna sig. Woxberg (2005) menar att både barn 
och vuxna behöver tid för återhämtning. Hon talar om vikten av att känna sig själv 
och vad som gör oss avslappnade för att sedan kunna balansera vardagen med 
aktiviteter som både stimulerar men också ger tid för vila. Barn kan själva ha svårt 
att slappna av och hitta sätt att låta stressen rinna av, därför bär vuxna ett ansvar att 
gå före, visa vägen och ge exempel på hur återhämtning kan ske. På så sätt kan vi 
lära barn att lättare hitta harmoni i sin vardag. I Barnombudsmannens rapport från 
2003 framgår det att lärare, övrig personal och elever behöver förbättra sitt 
samarbete så att tid avsätts till elevernas behov av återhämtning.  Skolan bör ta 
ansvar för att lära eleverna hantera samhällets utbud av möjligheter och val, så som 
aktiviteter, utbildning och så vidare. Dessa argument läggs fram i debatten om att 
motverka negativ stress i skolmiljö (a.a.). Om stress förekommer allt för ofta kan det 
på sikt skada kroppen, inte minst hos barn som fortfarande växer och utvecklas.  Men 
stress är inte alltid något negativt utan kan även höja vår prestation. Stress kan därför 
delas upp i positiv stress och negativ stress vilket vi återkommer till 
(Barnombudsmannen, 2004). 

Begreppet stress går även att dela upp i tre kategorier med olika betydelse: vardaglig, 
psykologisk eller medicinsk. Definitionen av den vardagliga stressen är det man i 
vardagligt tal använder när det handlar om begrepp som tidsbrist, att känna sig 
pressad och frustrerad vilket ofta leder till mag- och huvudvärk (SOU, 2006). Den 
psykologiska definitionen tar hänsyn till individens kognitiva förmåga och 
emotionella kompetens för hur individen hanterar situationer som skulle kunna 
innebära stress. Lazarus och Folkmans (1984) definition av psykologisk stress är en 
vanligt förekommande definition där människan reagerar på stimuli. Med stimuli 
menas händelser, prestationer eller faktorer i omgivningen, till exempel att något har 
hänt eller ska hända (a.a.). Den kognitiva förmågan har betydelse vid stressrelaterade 
sammanhang. ”Kognitiv förmåga innefattar förmåga att lära av egna erfarenheter, 
kunna resonera, kunna planera och att kunna anpassa sig till den miljö individen 
lever i.” (SOU, 2006, s.18) Med emotionell kompetens menas att kunna uppfatta, 
tolka och hantera sina egna och andras känslor. Stresskänsliga människor kan ha 
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svårt att utveckla god emotionell kompetens. Även självkänslan spelar roll i 
situationer som kan leda till stress. ”Självkänslan utvecklas genom att en person 
lyckas med att genomföra uppgifter hon föresatt sig. Självkänslan är en följd av 
framgången, inte orsaken. Att lyckas förutsätter kompetens och att utveckla 
kompetens förutsätter i sin tur övning.” (SOU, 2006, s. 19) Relationer till och mellan 
familjemedlemmar och andra nära vuxna spelar också roll för den psykiska hälsan. 
Den medicinska definitionen av stress fokuserar på kroppens reaktioner vid stress 
som förhöjt blodtryck eller ökad insöndring av stresshormoner. Skadeeffekterna 
uppstår när barnet utsätts för hög påfrestning under längre tid (a.a.). 

2.1.1 Positiv och negativ stress 
Ellneby (1999) talar om stress som både positiv och negativ och hur kroppen 
reagerar både psykiskt och fysiskt oavsett om situationen upplevs som positiv eller 
negativ. Stresshormon utsöndras inte bara i obehagliga situationer utan så fort vi 
utsätts för press eller händelser då vi blir upphetsade eller exalterade. En 
stressreaktion kan utlösas av positiva saker så som ett inspirerande arbete, en fest 
eller en medryckande konsert. Ellneby (1999) menar att när det råder en obalans 
mellan de ställda kraven och vår förmåga att prestera leder detta till negativa 
stresskänslor. Stress kan upplevas som positiv om den inre förmågan att hantera 
situationen stämmer överens med de yttre förväntningar eller krav som ställs. 
Människan strävar hela tiden efter att utjämna nivån mellan de yttre förväntningarna 
och det vi faktiskt klarar av, när dessa är i balans infinner sig en känsla av 
välbefinnande och kontroll (a.a.). 

2.1.2 Hur barn uppfattar stress 
Många vuxna anser att dagens barn är stressade på grund av den debatt om stress 
som pågår och att barnen i själva verket inte är så stressade som vi tycks tro 
(Barnombudsmannen, 2004). I undersökningen gjord av Barnombudsmannen (2004) 
framkommer dock att barn mellan 9-16 år både har erfarenheter av stress och 
uppvisar symtom av stress. Detta beskrivs som att de har ont om tid och höga krav 
från omgivningen men även egna krav och att de känner sig oroliga, irriterade eller 
nervösa. Det nämns även symtom som svettningar, att hjärtat slår hårdare och att inte 
kunna slappna av vilket leder till trötthet och huvudvärk. Av de barn som upplever 
stress på fritiden anger de själva att anledningen till detta bland annat beror på för 
många aktiviteter, hög konsumtion av multimedia, tränar mycket eller umgås för 
mycket med kompisar (a.a.). Även Woxberg (2005) beskriver hur barn ser stress som 
en form av tidsbrist och en känsla av att inte hinna med. Hon menar även att barn 
inte stressar naturligt utan blir matade med ett tempo från vuxna utan att för den 
delen uppfatta att det är stress utan snarare en känsla av att tiden går fort (a.a.). Barn 
gör också skillnad på stress och press. Press ses som något positivt och nödvändigt 
för att ett arbete ska fortskrida medan stress ses som något negativt. De anser även att 
stress är något vi själva skapar genom att skjuta tråkiga men nödvändiga uppgifter på 
framtiden (SOU, 2006). 

Många barn anser att för mycket skolarbete sker i hemmet i form av läxor och 
förberedelser inför prov, de blir då tvungna att försaka fritidsaktiviteter och kompisar 
för att få tiden att räcka till. Trots detta har tiden med kompisar ökat de senaste 20 
åren. Den positiva följden av detta är att färre barn är ensamma idag. Tack vare den 
nya teknik som mobil, e-post och chatt, som finns idag, gynnas kontakter vänner 
emellan (SOU, 2006). Många barn och vuxna möts naturligt genom dagens 
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organiserade fritidsverksamheter som har fått större offentligt stöd det senaste 
decenniet (a.a.). Men Barnombudsmannen (2003) menar att fler mötesplatser för 
fritidsaktiviteter är önskvärt för att fritiden inte ska ge upphov till skadlig stress. 
Även aktiviteter där flera generationer möts är välkommet. Genom att ändra 
bidragssystemet kan ett samarbete mellan olika idrottsföreningar gynnas och på så 
sätt motverka konkurrens både vad gäller kvalitet och innehåll så att barn får vara 
aktiva i den grad de själva vill. Detta för att motverka att onödiga krav ställs på de 
utövande (a.a.). Mer av barnens tid ägnas åt musik än det gjorde i början på 1980-
talet. Även det får sin förklaring i och med den nya tekniken och lättillgängligheten. 
Däremot är filmtittandet oförändrat. Tv-tittande är den vanligast förekommande 
fritidssysselsättningen och är negativt för barns psykiska hälsa. SOU-utredningen 
(2006) fastslår att tv-tittande ökar risken för utagerande beteendeproblem och 
nedstämdhet.  Utifrån detta dras slutsatsen att barns psykiska ohälsa har ökat i och 
med att tv-tittandet även ökat. När det gäller tv- och dataspelandet så har även det 
ökat men till skillnad mot tv-tittandet så har det istället visat sig gynna den psykiska 
hälsan eftersom spelandet förbättrar barnens kognitiva förmåga (SOU, 2006). 

2.2 Tidigare kända orsaker till stress 
Det finns olika orsaker till barns stress. I och med det blir det aktuellt att ta upp hur 
över- och understimulering på fritiden påverkar barn. Det är också befogat att 
därefter ta reda på hur barns fritid faktiskt ser ut i och med den förändrade 
fritidsverksamheten för barn på mellanstadiet. Det hela avslutas med Ericssons 
(2008) studie om hur fysisk aktivitet påverkar skolan. 

2.2.1 Understimulering 
Ellneby (1999) beskriver begreppet understimulering som en orsak till upplevd stress 
där stressen uppkommer när tillvaron inte fylls av meningsfulla aktiviteter eller 
sysselsättningar. En normalfungerande hjärna är beroende av intryck och stimulans 
från omvärlden. För att inte hjärnan ska tappa intresse eller den grad av vakenhet 
som krävs för tankeverksamhet och meningsfullt handlande måste det finnas en viss 
mängd av intryck från omgivningen. Denna understimulering kan leda till 
koncentrationssvårigheter och svårigheter att skapa en balans för välbefinnande. Det 
kan i sin tur leda vidare till känslor av oro, tristess, oförmåga att ta initiativ och till 
slut passivitet. Ellneby (1999) menar dock att det är viktigt att ge barn tid för 
reflektion och eftertanke för att ge utrymme till egen kreativitet och nyfikenhet. Om 
de hela tiden blir matade med leksaker och aktiviteter kommer de själva aldrig lära 
sig att ta initiativ till egna företaganden. Vuxna bär ett ansvar att balansera barnens 
tillvaro med en lagom nivå av stimulans (a.a.). 

2.2.2 Överstimulering 
Ellneby (1999) beskriver hur problematiken kring stress övervägande handlar om 
överstimulering snarare än det motsatta. Barn som är upptagna med mycket 
aktiviteter riskerar i större utsträckning än understimulerade barn att utveckla 
stressymptom. Föräldrar planerar i all välmening in aktiviteter åt sina barn i hopp om 
att skapa ett så roligt och utvecklande liv som möjligt menar Ellneby (1999), men 
effekten blir i många fall att tiden eller orken som blir över inte räcker till det barnen 
egentligen skulle vilja göra. Barns hjärna kan inte hantera intryck i samma 
utsträckning som en vuxen och behöver mer tid till återhämtning och reflektion 
(a.a.).  
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2.2.3 Fritid 
Efter familj och vänner är fritiden det som värderas högst menar Lindar (1999). Ofta 
kallas den tid som blir över när dagens skola är avklarad för fritid. Fritid som 
begrepp kan delas upp i självstyrd fritid, reglerad rekreation, relationsbunden eller 
rollstyrd. De två förstnämnda synsätten på fritiden fokuserar på individens inre 
upplevelser medan de två sistnämnda synsätten fokuserar på fritidens sociala 
betydelse. Den självstyrda fritiden kallas den tid då vi ägnar oss åt oss själva genom 
till exempel promenader, bokläsning eller teaterbesök. Vidare menar Lindar (1999) 
att vid reglerad rekreation ges mindre frihet till individen då tiden upptas av mer 
organiserade aktiviteter som idrott eller olika kurser. Relationsbunden fritid har 
relativt stor frihet där olika aktiviteter utförs tillsammans med familj och vänner där 
samvaron har större betydelse än vad som faktiskt görs. Vid den rollstyrda samvaron 
finns förväntningar på de inblandade att i olika situationer vara och bete sig på ett 
visst sätt (a.a.). 

Det har skett en förändring kring fritidsverksamheten anordnad i skolans regi från 
1980-talet när fritidshem erbjöds alla barn i åldrarna sju till tolv år. Under 1990-talet 
erbjöds fritidshem främst för barn i åldrarna sju till nio år. För de barn som var 
mellan tio till tolv år, alltså barn på mellanstadiet, har verksamheten näst intill helt 
avvecklats. Denna ålderskategori är utlämnad att söka sig till fritidsverksamhet 
organiserad av idrottsrörelsen eller andra frivilliga organiserade verksamheter så som 
musikskolan eller scouter (SOU, 2006). Skolverkets (2009) rapport avseende 2008 
års siffror visar att andelen inskrivna barn i skolans fritidsverksamhet i åldrarna sex 
till nio år är 80 procent jämfört med andelen inskrivna barn i åldrarna tio till tolv år 
som endast är 13 procent när samtliga kommuner är inräknade. Öppen 
fritidsverksamhet, alltså skolbarnomsorg utan inskrivningsmetod riktad till tio till 
tolvåringar, är inte vanligt förekommande utanför större städer. 

En aktiv fritid skapar effektivare barn i skolan visar Ericssons (2008) studie där 
elevers motoriska utveckling, uppmärksamhet och kunskapsmässiga framsteg har 
granskats under en treårsperiod. Trots att det är allmänt känt att fysisk aktivitet 
påverkar elevers hälsa positivt finns det få studier som påvisar relationerna mellan 
motorisk utveckling, elevers kognitiva förmåga och deras skolresultat. Eleverna i 
studien deltog i skolans idrottslektioner tre gånger i veckan och utöver detta också i 
organiserad idrottsverksamhet utanför skoltid vid två tillfällen i veckan, totalt fem 
lektionstimmar i veckan. I resultatet från Ericssons (2008) studie, om dessa aktiva 
elevers tillvaro ökar deras prestationsförmåga i skolan, framkommer att barnens 
kunskapsmässiga framsteg är uppenbara. När det gäller om elevernas 
uppmärksamhet ökar kan inga slutsatser dras eftersom mätningarna tyder på att 
uppmärksamheten har ökat i årskurs två jämfört med kontrollgruppen som endast 
hade idrott två dagar i veckan i och med idrottslektionerna i skolan, medan det i 
årskurs tre inte syns någon skillnad. Dock är inte undersökningen representativ för 
Sveriges befolkning eftersom eleverna inte var slumpmässigt utvalda utan alla gick i 
samma skola (a.a.). 

2.2.4 Skolorganisationens påverkan 
Nedan beskrivs samspelet mellan skola och fritid i form av läxor och lärare, alltså 
hur läxor kan påverka barnens fritid och vilken roll läraren spelar. Med läxor menas 
alla skoluppgifter som eleverna har fått i uppgift av en lärare att utföra efter skoltid. 
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Avslutningsvis redogörs för Lundgrens (1972) ramfaktorteori som beskriver olika 
faktorer som påverkar skolans utformning. 

2.2.4.1 Läxor 

Läxor kan enligt Cooper (2001) delas in i olika kategorier, dessa kan till exempel 
vara efter mängd, syfte, ämnesområde, grad av individualisering, val för eleven eller 
tid satt för deadline. Med val för eleven menas i vilken utsträckning eleven själv har 
inflytande över sin uppgift eller strategi för att lösa den. Mängden läxa avser hur stor 
uppgiften är, hur lång tid den beräknas ta att lösa, och frekvens av uppgifter, alltså 
hur ofta läxor ges. Huvudsyftet med läxor är oftast att befästa tidigare inlärda 
kunskaper men att det kan finnas andra mer indirekta mål med uppgifterna. Läxor 
kan till exempel användas för att stärka barnen och föräldrarnas kontakt och 
kommunikation, fullfölja direktiv från administration och ledning eller att bestraffa 
elever. Cooper (2001) menar att effekterna av läxor kan vara både positiva och 
negativa, positiva på så sätt att det förhoppningsvis leder till förbättrad 
kunskapstillägnelse men negativ i den bemärkelsen att de tar tid från den lediga tiden 
och fritidsaktiviteter. Förespråkare för fritidsaktiviteter menar att det inte bara är 
läxor som främjar lärande utanför skoltid utan också många fritidsaktiviteter, 
organisationer och verksamheter verkar för att förmedla både akademiskt vetande 
men också livskunskap (a.a.).  
Föräldrarna spelar en stor roll i hur känslorna kring läxor upplevs. Ibland ställer 
föräldrar orimliga krav på sina barn i samband med läxläsning och tvingar dem att 
fullborda uppgifterna eller att lösa dem på ett visst sätt eller under en viss tid. Detta 
kan skapa förvirring om föräldrarna inte är bekanta med läromaterialet eller om 
denna hets överdrivs och strider mot skolans undervisning och pedagogik (Cooper, 
2001).  

Coopers (2001) forskning kring läxor visar att elever som ofta får mindre omfattande 
uppgifter flera gånger i veckan presterar bättre än de som får mer omfattande läxor 
fast mer sällan. Korta läxuppgifter flera gånger i veckan ger bättre resultat än stora 
omfattande. Vidare konstaterar Cooper (2001) att läxorna har mycket liten effekt på 
det faktiska lärandet i åldrarna sju till tolv år. Eleverna har ännu inte skaffat sig de 
redskap eller den studieteknik som krävs för att läxorna ska ge utdelning. Det är först 
i högstadieåldern läxorna får de önskade effekterna och en bredare inlärning kan ske. 
Läroplanen nämner ingenting om läxor (a.a.). 

2.2.4.2 Pedagogen 

Häggqvist (2004) redovisar i sin avhandling sambandet mellan trötthet och stress i 
skolsituationen. Genom samverkan lärare, elever och övrig skolpersonal emellan 
finns möjligheter till förbättring av tillståndet. Genom att öka elevernas delaktighet 
och inflytande över skolsituationen ges de mer kontroll vilket i sin tur förebygger 
ohälsa. Gillander Gådin och Hammarström (2000a) visar i sin undersökning av 
elever i tredje respektive sjätte klass att de elever som upplever höga krav både 
utifrån och från sig själva och dessutom har liten delaktighet och inflytande i 
skolundervisningen leder till psykisk ohälsa som till exempel stress. Tvärtom gäller 
för elever som upplever sig ha stor kontroll över sin tillvaro men inte så höga krav 
ställda på sig. Barnobudsmannen (2003) talar om anpassning av schemaläggning för 
att frigöra tid till elevernas återhämtning. Häggqvist (2004) påpekar i sin tur att 
elevernas välbefinnande även påverkar lärarnas arbetssituation i och med deras 
engagemang för sina elever. 
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Barn på låg- och mellanstadiet är tillräckligt gamla för att pedagogen i klassrummet 
kan hjälpa eleverna att bli medvetna om stress, främst genom att samtala om vad 
stress innebär och hur det kan kännas och hanteras (Ellneby, 1999). En stressmodell 
bestående av fyra byggstenar föreslås, där den första och kanske viktigaste 
byggstenen innebär att ge barnen i uppgift att konstruera en våg bestående av två 
vågskålar. I vågskålarna placeras sådant som varje enskild elev tror upphäver 
effekten av respektive kan leda till stress för just honom eller henne. Därefter äger ett 
samtal rum om betydelsen av jämvikt för välbefinnandet och diskussion om vad som 
kanske ska plockas bort eller läggas till för att motverka att stress uppkommer. Den 
andra byggstenen belyser betydelsen av att lära sig känna igen sina egna 
stressignaler. Tredje byggstenen innebär att göra barnen medvetna om typiska 
stressitutioner som tidsbrist och andra stressfaktorer som mediala krav, krav från 
kompisar, andra lärare eller föräldrar. Sista byggstenen fokuserar på att lära barnen 
bemästra stress genom att i den mån det är möjligt förbereda sig väl och även frigöra 
tid för återhämtning. Massage förespråkas som en strategi för att motverka stress. 
Ellneby (1999) skriver också: “Låt barnen fundera över hur många aktiviteter de har 
utanför skolan och tala om hur viktigt det är att våga säga nej när det blir för 
mycket.” (a.a. s.164) 

2.3 Teoribakgrund  
Nedan redogörs för olika teorier som berör undersökningsområdet. Inledningsvis 
presenteras Antonovskys (2005) begrepp, KASAM, om betydelsen av känsla av 
sammanhang. Därefter beskrivs Madsens (1969) motivationsteori. Detta stycke följs 
av en kort redogörelse för olika lärandeteorier enligt Piaget, Vygotskij och Dewey. 
Till sist berörs Lundgrens (1972) ramfaktorteori som berör skolans verksamhet där 
lärare och elever är styrda och beroende av varandra och andra yttre faktorer. Denna 
teori nämns i sammanhanget därför att läxor är en del av lärarens planering av 
undervisningen beroende på de yttre faktorer som tas upp. 

2.3.1 KASAM 
Antonovsky (2005) myntade i samband med studier av medicinsk sociologi 
begreppet KASAM som står för: Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky (2005) talar 
om hur KASAM kan definieras utifrån tre grundbegrepp, begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Dessa tre utgör de viktigaste beståndsdelarna i begreppet och 
Antonovsky (2005) menar att en människas välbefinnande kan beskrivas utifrån grad 
av KASAM. Stark känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet innebär 
hög grad av KASAM och därmed känsla av välbefinnande. “Upplevelser av 
förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, en bra 
belastningsbalans lägger grunden för komponeneten hanterbarhet och, mindre 
självklart, delaktighet i resultat lägger grunden för komponenten meningsfullhet.” 
(a.a. s.129ff) Varför Antonovsky (2005) uttrycker att delaktighet i resultatet som 
mindre självklart har att göra med att vi sällan medverkar i valet av våra erfarenheter. 
Vad vi däremot kan välja är att bli objekt, alltså att vi låter oss helt och hållet styras 
av andra, eller subjekt som tar aktiv handling i erfarenhetsprocessen.  

2.3.2 Motivationsteori 
Madsen, (1969) dansk motivationsteoretiker, beskriver motivationen till 
arbetsprestationer som aktivitetsmotiv, alltså något som vi har behov av eller lust till 
att göra. Aktivitetsmotivet kan delas upp i rörelsebehovet, skaparlusten, nyfikenheten 
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och spänningsbehovet. Tidigare hade vi människor mer fysiska arbeten än idag när vi 
blir allt mer stillasittande. Dagens barn är i skolan väldigt stillasittande. 
Fritidsaktiviteter av olika slag, är en effekt av det allt mer stillasittande livet eftersom 
vi har ett överskott av rörelsebehov. Idrotten ses även som en utveckling av det lilla 
barnets lek. Den modernisering som skett gör att det även finns ett överskott av tid 
vilket i dagligt tal kallas fritid och som behöver fyllas med meningsfulla 
fritidssysselsättningar (a.a.). Skaparlusten finns inom alla människor i större och 
mindre utsträckning. Hos barn visar den sig genom hög koncentration i själva 
skapandeprocessen. När det finns en färdig produkt inträder prestationsmotivet som 
leder till att barnet känner sig nöjd eller missnöjd vid en jämförelse av andra barns 
arbeten. Visar det sig att barnet var missnöjd med produkten söker han eller hon sig 
till andra områden där de har större begåvning. För barn ända upp i skolåldern har 
leken en viktig betydelse för utvecklingen och för inre tillfredsställelse (Madsen, 
1969). ”Om skolan verkligen skall lära för livet, måste den i ett modernt samhälle 
omfatta en förberedelse inte bara för yrkeslivet utan också för fritiden.” (a.a. s. 61) 
Nyfikenheten är ett behov som ständigt leder barn och elever framåt i dess 
utveckling. Spänningsbehovet innebär att uppleva känslor som rädsla och spänd 
förväntan i lagom dos under lagom tid. Om det dagliga livet inte erbjuder detta är vi 
villiga att uppsöka det. Spänningsbehovet kan stillas genom att se på TV eller att 
själv vara fysiskt aktiv genom till exempel resor eller bergsklättring. 
Aktivitetsbehovets grundläggande tankar bygger på att människan blir sjuk av 
tristess (Madsen, 1969). Prestationsmotivet bygger på att det är tillfredsställande att 
visa sig duktig. Detta motiv innebär att personer med större hävdelsebehov också 
presterar mer än de med mindre hävdelsebehov (a.a.). 

2.3.3 Lärandeteorier 
Piaget ser barnets utveckling i olika stadier från den nyföddes slumpmässiga och 
diffusa reflexer till den vuxnes abstrakta tänkande. Genom utvecklingen tas intryck 
in och organiseras och omorganiseras allt eftersom ny kunskap och nya erfarenheter 
erövras. Utveckling är i huvudsak en individuell process (Piaget, 2008). Vygotskij 
har en positiv syn på det enskilda barnets vilja och förmåga att utvecklas och lära. 
Enligt Vygotskij kan inte utveckling mätas enbart utifrån den kunskapsnivå som 
barnet för tillfället befinner sig på utan också vilka förutsättningar det ges. Att lära är 
en social process som påverkas av faktorer som tidigare kunskaper och 
sociokulturella omgivning (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Även enligt Dewey 
utvecklas barnet i samspel med sin omvärld. Han är känd för uttrycket ”learning by 
doing” (Hartman & Lundgren, 1980, s. 15) som beskriver utvecklingsprocessen som 
en aktiv handling vilket ställer krav både på eleven och också läraren. Elevens 
intresse för och aktivitetslust är grundläggande för lärandet och läraren måste därmed 
ge utrymme för eleven att experimentera och pröva sig fram (a.a). 

2.3.4 Ramfaktorteorin 
Skolan och lärprocessen är styrda och begränsade av olika yttre faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning lärande kan ske. Lundgrens (1972) ramfaktorteori 
beskriver detta fenomen och vilka förhållanden som spelar in. Tidsramen är en av 
dem. Den beskriver hur graden av inlärning beror på den faktiska tiden som ägnas åt 
inlärning kopplat till den tid som behövs för att uppnå målet. Skolans organisation, 
läroplan, innehåll och metod, läromedel utgör även de byggstenar i ramfaktorteorin. 
Skolans organisation och den rådande politiska styrningen påverkar personaltäthet, 
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ekonomi, storlek på klass samt lokaler. Utifrån lärarens perspektiv fungerar 
läroplanen som ett förhållningssätt vilket både styr och påverkar lärarens arbete. 
Innehåll och val av metod och läromedel, från lärarens sida påverkar i sin tur 
undervisnings- och lärprocessen. Utöver dessa faktorer spelar lärarens kompetens 
och elevens motivation och prestation roll för inlärning (a.a.). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Nedan följer syfte och frågeställningar. 

3.1 Syfte 
Detta examensarbete utgår från barnperspektivet och försöker ta reda på hur 
verkligheten egentligen ser ut. Är barn stressade, och vad beror det i så fall på? Vad 
är lärares uppfattning om barns fritid, läxor och stress? 

Syftet är att ta reda på om fritidsaktiviteter och läxor inverkar på skolprestationer och 
om dessa i kombination kan leda till upplevd stress. Den första frågan riktar sig till 
både elever och lärare medan den andra frågan riktar sig endast till lärare. 

3.2 Frågeställningar 
• På vilket sätt kan barns fritid, med eller utan organiserade aktiviteter, leda till 

upplevd stress i skolan? 

• Hur förhåller sig lärare till elevers fritidsaktiviteter när undervisningen 
planeras? 
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4 METOD 
En vetenskaplig undersökning utgår från ett systematiskt och problematiserande 
arbetssätt som strävar mot saklighet, genom att forskaren intar ett öppet men 
samtidigt ifrågasättande och kritiserande förhållningssätt mot det allmängiltiga. Krav 
om att den vetenskapliga undersökningen ska ha replikerbarhet är svår eftersom vi 
har med människor att göra, vilket betyder att det är näst intill omöjligt att nå samma 
resultat vid en upprepning av undersökningen. Tydlighet är grundläggande för den 
vetenskapliga texten. Genom att frågor som hur och varför uttryckligt motiveras i 
texten, ska det inte, för mottagaren, finnas utrymme för tolkning (Stukát, 2005). 

4.1 Intervju 
Intervjustudie är en typ av kvalitativ undersökning. Vid en kvalitativ 
undersökningsmetod är det svårt att dra generella slutsatser på grund av det låga 
antalet informanter. Det är inte heller huvudsyftet med en kvalitativ undersökning 
där tolkningen och förståelsen av resultatet är det centrala, en så kallad holistisk 
uppfattning (Stukát, 2005). 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med hög grad av standardisering. 
Informanterna har möjlighet att uttrycka helt unika svar och intervjuaren kan välja att 
ställa frågorna efter en bestämd ordning eller improvisera allt eftersom samtalet 
fortlöper (Davidsson & Patel, 2003). Intervjustudien har en hög grad av 
standardisering eftersom det utarbetats ett formulär med frågor som intervjuaren kan 
använda som ett manus och som ligger till grund för intervjun. Visst utrymme för 
improvisation kommer dock att lämnas men övergripande kommer intervjufrågorna 
och dess föjld till stor del vara identiska. Struktureringen håller däremot en låg nivå 
eftersom informanterna ges utrymme att ge helt unika svar (a.a.). Vid 
intervjutillfället användes en bandspelare som spelade in informanternas utsagor så 
att direkta citat skulle kunna användas i resultatdelen.  

Det kvalitativa synsättet härstammar från humanistisk forskning och har inte för 
avsikt att generalisera utan istället försöka förklara det framkomna resultatet. 
Djupintervju är exempel på ett kvalitativt undersökningsinstrument. Syftet är att ta 
reda på människors olika uppfattningar snarare än att försöka se hur det egentligen är 
(Stukát, 2005). 

Eleverna intervjuades först och därefter lärarna. Vid intervjutillfället satt två 
intervjuare med en enskild informant. Frågorna till eleverna och lärarna skiljer sig åt 
beroende på deras olika perspektiv. Lärare kan inta ett vidare synsätt på stress än sina 
elever, tack vare ålder och erfarenheter. Frågorna skiljer sig även åt beroende på 
informanternas olika roller i skolan, alltså beroende på om informanten är lärare eller 
elev. 

Till eleverna har vi ställt frågor som handlar om: 

• Fritidsaktiviteter och tankar kring detta 

• Läxor 

• Upplevelser av stress i olika situationer (Bilaga 1) 

Till lärarna har vi ställt frågor som handlar om: 

• Deras syn på barnens fritid 
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• Deras syn på läxor (Bilaga 2) 

4.2 Forskningsetiska principer 
Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) med dess krav 
och rekommendationer när vi utformat och genomfört intervjuerna. Nedan följer kort 
sammanfattat vad dessa innebär. 

Forskaren ska meddela de berörda om arbetets syfte. Detta kräver grundlig 
information om hela undersökningsprocessen för att informanterna ska kunna göra 
en riktig bedömning om huruvida de vill delta eller inte. De ska även informeras om 
att frivillighet råder och att de därmed kan avbryta mitt i undersökningsprocessen om 
de så önskar (Vetenskapsrådet, 2010). 

Vetenskapsrådet (2010) understryker att varje deltagare har rätt att själv välja om hon 
eller han vill delta. När det gäller barn under 15 år är även samtycke från 
vårdnadshavare att föredra. När informanten är aktiv som till exempel vid en 
enkätundersökning eller intervju är samtycke från föräldrarna ett krav speciellt när 
frågorna spänner över den privata sfären (a.a.). 

Konfidentialitet gäller för de i undersökningen medverkande och deras 
personuppgifter ska förvaras så att utomstående inte ska kunna komma över dem. 
När resultatet redovisas i arbetet ska det vara på ett sådant sätt att det är näst intill 
omöjligt att identifiera enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2010).  

Utifrån dessa principer utformades och skickades ett brev ut till alla föräldrar i den 
berörda klassen som förklarade undersökningens syfte och elevernas anonymitet. 
Detta brev vädjade också till föräldrarnas godkännande av elevernas medverkan. 
Varje intervjudeltagare fick muntligt ta del av de forskningsetiska principerna som 
nämnts ovan och därmed deras rättigheter. De fick även beskrivet för sig vad 
frågorna skulle komma att handla om. Dock valde vi att inte nämna stress i 
informationen till eleverna för att inte vägleda deras svar. 

4.3 Urval 
Detta är en intervjustudie där undersökningen baseras på elever i årskurs fem och 
lärare på samma skola som har anknytning till eleverna. Skolan är en medelstor låg- 
och mellanstadieskola där årskurs fem innehåller fyra parallellklasser. Sammanlagt 
går på skolan ungefär 320 elever. Vi har under utbildningen haft verksamhetsförlagd 
utbildning på skolan i fråga och lärarna där var sedan tidigare positiva till medverkan 
i undersökningen och därför beslutade vi att låta denna skola ligga till grund för vår 
studie.  

Anledningen till att vi har valt årskurs fem som urvalsgrupp är att vi tror att eleverna 
i den här åldern kan koppla olika känslor till begreppet stress. En ytterligare 
anledning till att vi väljer att fokusera på elever i årskurs fem är att det i den här 
åldern har visat sig att den till skolan kopplade fritidsverksamheten är näst intill 
obefintlig på de flesta skolor (Skolverket, 2009). 13 föräldrar hade innan 
intervjutillfället gett sitt medgivande till sina barns medverkan och utifrån dessa 
drogs slumpmässigt tre elever ut för djupintervju, vilket resulterade i två pojkar och 
en flicka. Elevernas och även tre lärares utsagor kring ämnesområdet ligger till grund 
för undersökningens resultat. 
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4.4 Bortfall 
Vid undersökningstillfället var tyvärr en av lärarna sjuk och därför valdes 
slumpmässigt en ny lärare ut, fortfarande med koppling till klassen. 

4.5 Bearbetning, tolkning och analys 
När intervjuerna var genomförda utfördes en transkribering av dessa vilket ledde till 
en process där det lades ner mycket tid på att grundligt bekanta sig med materialet. 
Först då framträdde likheter och skillnader i de olika informanternas uttalanden, 
vilket i resultatdelen kategoriseras upp och belyses med talande exempel. Utifrån 
resultatets olika kategorier kan ett antal olika uppfattningar urskiljas (Stukát, 2005). 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet används för att kontrollera att en undersökning håller sig till 
ämnet och det den ämnar undersöka. Validitet kan uppnås genom att noga granska 
undersökningsinstrumentets innehåll, alltså att intervjuguiden bygger på den 
teoretiska bakgrunden. För att också garantera dess tillförlitlighet används begreppet 
reliabilitet. Det kan kort förklaras som en garanti för att det forskaren hade för avsikt 
att undersöka är det som faktiskt sedan undersöks (Patel & Davidsson, 2003). 
Validiteten i denna undersökning kan styrkas genom att vi noga övervägt metodval 
och genom hela arbetsprocessen ifrågasatt källornas och intervjufrågornas relevans 
för ämnesvalet. 

Triangulering är ett aktuellt begrepp i detta sammanhang som syftar till att beskriva 
ett fenomen ur flera olika synvinklar, alltså välja flera olika datakällor (Patel & 
Davidsson, 2003). I vårt fall fungerar elevinformanterna och lärarinformanterna som 
olika källor som försöker beskriva samma fenomen. Precis som Patel och Davidsson 
(2003) påpekar att det fördelaktigt om det vid varje intervjutillfälle finns en extra 
person närvarande för att efteråt berika tolkningarna med andra synvinklar (a.a.). 
Eftersom vi är två författare till detta arbete har det, med tanke på Patel och 
Davidssons (2003) rekommendationer, varit naturligt att båda varit med vid varje 
intervjutillfälle. Triangulering kan även tillämpas i teoriavsnittet genom att ge plats 
åt olika perspektiv (Patel & Davidsson, 2003), något som vi har försökt ge utrymme 
för i bakgrundskapitlet. 

Vid en kvalitativ undersökning är det av betydelse att vid transkribering av texter 
noga begrunda val av punktering och kommatering, eftersom tal och skriftspråk 
skiljer sig åt och dessa lägger vikt vid meningar och bisatser som under intervjun 
kanske inte framgick. Forskaren ska även beakta att informantens kroppsspråk och 
mimik försvinner vid transkribering (Patel & Davidsson, 2003). Vi har vid insamling 
och bearbetning av materialet i möjligaste mån följt dessa restriktioner. Vidare menar 
Patel och Davidsson (2003) att när informanternas svar presenteras i resultatet är den 
kommunikativa validiteten betydelsefull. Genom att forskaren inte plockar citat ur 
dess ursprungliga sammanhang utan blandar citat med egna kommentarer ska läsaren 
kunna göra en egen bedömning av innehållets trovärdighet (a.a.). 

Reliabilitet i en kvalitativ undersökning innebär inte att det är av vikt att försöka 
minska slumpmässiga avvikelser eftersom dessa kan vara av intresse för 
undersökningens resultat. Det intervjuaren istället ska försöka uppnå är att med sina 
frågor fånga den unika situationen (Patel & Davidsson, 2003). 
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Generaliserbarhet är vid en kvalitativ studie svårt att uppnå eftersom undersökningen 
bygger på enskilda individers uppfattningar. Dessa uppfattningar kan dock fungera 
som ett stickprov till en större befolkning med samma yttre förutsättningar och 
därmed vara generaliserbar (Patel & Davidsson, 2003). Vår studie är baserad på så få 
informanter och är därför inte generaliserbar. 

4.7 Metoddiskussion 
Fördelen med att vara två forskare närvarande vid intervjutillfället är att den ena kan 
koncentrera sig fullt ut på intervjun och vara den aktiva medan den andra agerar mer 
assisterande och flikar in med följdfrågor. Den aktiva intervjuaren kan vid tillfället 
vara så fokuserad att det blir svårt att behålla helhetsperspektivet. Samtidigt kan det 
för informanten kännas pressande att ha två som lyssnar. En annan fördel med att 
vara två forskare är att olika uppfattningar om informanternas svar blir synliggjorda 
och diskuterade vilket öppnar upp för nya perspektiv. 

I efterhand upplever vi att det hade varit till stor fördel att ha gjort testintervjuer på 
både barn och vuxna för att utveckla frågorna ytterligare och även lägga till frågor 
som, under bearbetningen av intervjuerna, har känts relevanta. Alternativt utföra en 
påbyggnadsintervju där möjligheter till klargörande av frågor som väckts ges, men 
på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet till detta. För ett fylligare resultat kunde 
med fördel fler informanter ha använts.  

Vi är medvetna om att den psykologiska aspekten (Lazarus & Folkman, 1984) på 
begreppet stress, som beskrivs kort i bakgrundskapitlet, har stor betydelse i en 
undersökning som behandlar ämnet. Vi har ändå valt att bortse från den och istället 
endast fokusera på det vardagliga perspektivet eftersom det är den vardagliga 
stressen med spänning, press och tidsbrist som barn är medvetna om (Woxberg, 
2005). Det är denna definition som det kommande elevresultatet bygger på. Som 
nämnts tidigare avslöjades inte ämnet i inledningen av intervjuerna med eleverna 
men svaren på våra avslutande frågor om stress (Bilaga 1) visade att de då beskrev 
den vardagliga stressen. Lärarnas resultat innefattar även tankar om begreppen över- 
och understimulans, som förklarades och tydliggjordes innan intervjuerna.  

Vi är även medvetna om att ett fenomen som påverkar ett annat kan ha flera olika 
orsaker, stress är ett sådant ämne. Vår avsikt är att undersöka en av dessa möjliga 
orsaker. 

 

 



17 

5 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer intervjuerna av eleverna och lärarna redovisas. Intervjuerna 
av eleverna behandlas först för att därefter få lärarnas syn på problemområdet. Den 
första forskningsfrågan får sitt svar främst i elevernas berättelser men går även att 
utläsa ur lärarnas utsagor. Den andra forskningsfrågan besvaras av endast lärarna. 
Både elevernas och lärarnas resultat inleds med en kort sammanfattning av 
rubrikerna.  

5.1 Elevresultat 
Följande text, med tillhörande rubriker, har utformats utifrån informanternas utsagor. 
Rubriken tidspress tar upp informanternas tankar kring detta i förhållande till stress. 
Påverkan utifrån, som är nästa rubrik, handlar om stress kopplat till hur olika 
personers åsikter och beteenden påverkar informanterna. I avsnittet läxor belyses 
informanternas förhållningssätt till dessa. Avslutningsvis behandlas synlig positiv 
och negativ stress i informanternas vardag. De tre intervjuade elevernas 
fritidssysselsättningar skiljer sig något från varandra, en av dem tränar innebandy en 
gång i veckan, en annan fotboll två gånger i veckan och den tredje tränar fotboll och 
dans en gång i veckan per aktivitet. 

5.1.1 Tidspress 
Våra informanter har alla upplevt stress men känner sig inte stressade i allmänhet. 
Deras uttalanden rör stress i form av tidspress, att ha bråttom och att de har saker 
som de upplever att de måste hinna med. 

Att man måste skynda sig till någonting och verkligen har jättebråttom, ungefär. 

(Elev 3) 

Som exempel ges oftast sådant som händer innan och efter skolan, som att de har 
försovit sig och får stressa till skolan, stressa till tandläkaren, innebandyn, fotbollen. 
Det kan också vara sådant som utflykter. Detta ses både som positivt och negativt 
eftersom tiden går snabbare om de stressar.  

Om man ska till något roligt ställe där man vill åka väldigt länge, då vill man komma 
iväg så snabbt som möjligt… Tiden gick mycket snabbare. 

(Elev 1) 

Två av informanterna känner att när tiden rinner ifrån dem är det även lätt hänt att de 
blir tankspridda.  

Jag glömde innebandyklubban så jag fick cykla tillbaka. Så glömde jag låsa, fick jag 
cykla tillbaka, så låste jag, men då märkte jag att jag lagt innebandyklubban i [huset] 
och då var det bara fem minuter kvar tills innebandyträningen började. Så då blev jag 
lite stressad. 

(Elev 1) 

På frågan om vad de gör för att minska stressen ges då som förslag att: 
 ...skynda mig ytterligare lite. Försöker ändå ta det lugnt men ändå skynda på på något 
sätt… Man ville verkligen skynda sig jättemycket och man... ja, man vill cykla jättefort 
eller få någon superkraft...  

(Elev 3)  
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En av informanterna har, för att slippa tidspress, kommit överens med sina föräldrar 
om att alltid starta i god tid för att veta att det vid trångmål finns tid tillgodo att 
utnyttja. Informanten var medveten om fördelarna med att i situationer av stress, 
försöka ta det lugnt och kunde vittna om situationer där detta hade hjälpt. 

…jag och min mamma har kommit överens om att alltid ha fem minuter extra, att börja 
lite tidigare än man egentligen ska bara för att ha fem minuter extra, så om man nu 
skulle glömma något…  

(Elev 2) 

5.1.2 Påverkan utifrån 
Två av informanterna kände sig tillfreds med sin tillvaro utanför skolan. De önskade 
inte lägga till eller ta bort några aktiviteter. De menade att de kunde slappna av när 
de var lediga.  

Ja, det känns helt okej. 

(Elev 2) 

Den ena av de två berättade om en tidigare önskan att spela hockey, men insåg själv 
att läxorna då inte skulle hinnas med eftersom kompisarna som spelar hockey tränar 
nästan varje dag. Ingen av informanterna svarade, på frågan om vad de gör efter 
skolan, att de går på fritids. 

…jag har ju velat spela hockey, för att mina kompisar har gjort det, men jag kände att 
jag skulle inte hinna med mina läxor då. 

(Elev 2) 

Den tredje informanten hade på grund av syskon och föräldrar behövt lägga ner en av 
sina aktiviteter. Skälet var att det blev svårt för föräldrarna att hinna med alla barnens 
olika aktiviteter i och med att de är tvungna att skjutsa. Här har föräldrarna gått in 
och begränsat både informantens och dennes syskons aktivitetskalender för att inte 
försumma skola och läxor. Informanten uttrycker själv att det var klokt eftersom det 
kunde gå ut över läxorna om utövning av alla aktiviteterna skulle ha fortgått. 

…det blir väldigt körigt, för pappa slutar fem och sen är det fotboll därefter och läxor 
och ja, det kan bli lite tight ibland… mamma och pappa tyckte det var lite mycket med 
tre aktiviteter.  

(Elev 3) 

5.1.3 Läxor 
Alla tre informanterna yttrar att de vid behov får hjälp med läxorna. De verkar tycka 
att det är en bra nivå på läxorna och inte allt för betungande eller för många läxor 
och de anser att de hinner med det de ska. Generellt sett klarar de nästan alla läxor på 
egen hand, men som en av informanterna säger, beror det på varje elevs egna styrkor 
och svagheter.  

…de är på precis lagom nivå, inte för svåra och inte för lätta heller. Vissa tal i matten 
kan ju vara lite lätta, det beror på vad man är bra på. 

(Elev 2) 

En av informanterna får frågan om det finns en önskan om läxhjälp organiserad av 
skolan. Själv skulle informanten inte vara i behov av det men att det skulle säkert 
vara bra för andra.  
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…det är ju alltid bra om någon tycker det. Om någon tycker att det är jobbigt att göra 
läxorna hemma, så om man vill stanna kvar, det får man ju bestämma själv. 

(Elev 2) 

Behövs hjälp med läxorna finns en förälder oftast till hands. 
…nästan alla läxor gör jag själv. Fast jag brukar gå igenom lite med mamma och 
pappa… Engelskan får jag hjälp med, min pappa brukar hjälpa mig. 

(Elev 2) 

Vidare menar informanten att behöver denne hjälp eller stöter på något som är svårt 
att förstå under skoltid så går det bra att fråga läraren, eller försöka sätta sig in i det 
på egen hand genom att läsa på nytt. 

Då brukar jag fråga, om det är något jag inte förstår. Eller så försöker jag läsa, försöka 
läsa om det och så. 

(Elev 2) 

5.1.4 Positiv och negativ stress 
När vi frågar en av informanterna vad denne kommer att tänka på när vi nämner 
stress ges svaret: 

Det är väldigt jobbigt. Man måste hinna med allting hela tiden. Och man måste hinna 
med något innan man gör det andra. 

(Elev 1) 

Pirr i magen är enligt en av informanterna ett uttryck för stress, detta pirr fungerar 
som en pådrivare. Pirr i magen används i sammanhang där samma informant talar 
om hur bra stress känns när denne upplever tidspress inför något glädjefyllt.  

...ibland så känner man sig så stressad så man liksom pirrar lite i magen och sen blir det 
någonting, men man skyndar sig ännu mer. 

(Elev 3) 

Informanterna associerade stress till tid. All stress oavsett om den ansågs positiv eller 
negativ hänvisades till begreppet att skynda sig. En av informanternas utsaga vittnar 
om att när det går bra på fritidsaktiviteten så blir denne motiverad. Citatet nedan 
beskriver en positiv stress under en fotbollsmatch: 

…när man är stressad och ligger under när det är några minuter kvar. Till exempel för 
ett år sedan när vi var med i en cup så låg vi under med 3-0 och det var fem minuter 
kvar. Och då fick liksom alla en stress och så fick vi in ett mål och när man får in ett 
mål får man alltid mer energi. Så vi vände den matchen och det var kvartsfinal så vi 
kom till semifinal. 

(Elev 2) 

Samme informant beskriver hur det kändes i kroppen i en stressituation och nämner 
en känsla av att antingen bli varm eller kall vilket ger energi.  

Antingen blir man varm eller kall och sen så, när man är stressad, får man en energi på 
något sätt. 

(Elev 2) 

Stress utanför skolan anses ändå inte påverka arbetet i skolan, varken när det är av 
positiv karaktär, som citatet ovan, eller negativ karaktär. 

Jag blir nog inte så stressad på det sättet. Jag blir inte så stressad i skolan. 

(Elev 2)  
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För att slappna av nämner informanterna TV:n som avslappningsverktyg, till 
exempel direkt när de kommer hem från skolan innan de börjar med läxorna. För att i 
skolan motverka stress ges som förslag att, tillsammans i klassen, få tid till 
nedvarvning för att sedan börja om på ny kula. Men att ha nedvarvning eller 
avslappning på schemat får både positiva och negativa reaktioner. Det negativa är 
när eleverna känner att det går bra och inte vill avbryta, har ett positivt arbetsflöde. 

...om man är så här, lite stressad eller så här, det går inte alls bra, så kan man ju ta en 
paus och varva ner och sen börja om. Men om det går jättebra och man då ska varva ner 
och sen börja om, det kanske inte är så jättebra för den personen då.  

(Elev 2) 

5.2 Lärarresultat 
Följande kategoriseringar bygger på de tre informanternas utsagor: Föräldrars ansvar, 
lärarens uppdrag, läxhjälp, hänsyn vid planering, påverkan utifrån och till sist 
meningsfullhet och sammanhang. I avsnittet föräldrars ansvar, tas informanternas 
syn på föräldrarnas ansvar upp. Därefter redovisas resultatet för vad informanterna 
tycker hör till lärarens uppdrag. Läxhjälp handlar om huruvida skolan ska bistå med 
detta eller ej. Hänsyn vid planering berör lärarnas åsikter om huruvida de ska anpassa 
sin verksamhet efter elevernas fritidsaktiviteter. Påverkan utifrån tar upp lärarnas 
idéer kring grupptryck och föräldrars påverkan på elevers val av fritidsaktiviteter. 
Sista avsnittet, meningsfullhet och sammanhang belyser sambandet mellan skola och 
fritid och hur dessa påverkar varandra. Vi vill poängtera att resultatet från lärarnas 
intervjuer är inte generella sanningar utan bygger på deras egna uppfattningar och 
åsikter. 

5.2.1 Föräldrars ansvar 
Informanterna anser att det är föräldrarnas ansvar att begränsa och strukturera 
barnens fritid.  

…föräldrarna som prioriterar, det är de som bestämmer. 

(Lärare 3) 

En av informanterna tycker sig se att de elever med mycket aktiviteter är de som 
också har det ganska enkelt för sig i skolan och vice versa.  

…de som har svårigheter i skolan, det handlar ju inte alltid om själva inlärningen utan 
det är koncentrationssvårigheter och sådant som också visar sig på fritiden att det är 
jobbigt att vara i en grupp. Man väljer bort att behöva vara i de här formerna när det är 
jobbigt och tufft. 

(Lärare 2) 

När vi frågar om informanten tror att eleverna skulle kunna dra nytta av att ha en 
fritidsaktivitet eller mer att göra på sin fritid menar informanten vidare att det kräver 
stor insikt hos föräldrarna för att hitta den rätta aktiviteten: 

Passar detta mitt barn eller inte? Och att kunna motivera barnet om det… för det kanske 
vill göra precis som alla andra, men då också kunna förklara varför det inte funkar. Det 
kan ju vara väldigt stressande för barnen att veta att: jag fixar inte det. 

(Lärare 2) 

Det som verkar avgörande för elevernas läxresultat är hur mycket hjälp och stöttning 
de får hemifrån. En av informanterna tycker sig se ett mönster i engagemanget hos 
föräldrarna när det gäller både skola och fritid. De föräldrar som uppmanar och 
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uppmuntrar sina barn till fritidsaktiviteter, är också mer stöttande föräldrar när det 
kommer till skolarbete, och tvärt om. 

Sen beror det på hur mycket föräldrarna curlar, alltså hjälper dem att planera... jag tror 
att föräldrar som uppmanar och uppmuntrar sina barn till fritidsaktiviteter också är mer 
stöttande föräldrar. 

(Lärare 3) 

En del familjer prioriterar fritidsaktiviteterna före skolarbetet vilket en av 
informanterna inte tycker är bra. Denne skulle önska att både eleverna och deras 
föräldrar ska förstå att skolan faktiskt är elevernas jobb och borde få första prioritet.  

…skolarbetet är deras jobb och det är det viktigaste. 

(Lärare 2) 

Samtidigt menar samma informant att eleverna måste få känna att de efter skolan får 
ha roligt och kan koppla av, och att fritiden inte enbart handlar om krav och måsten. 

Sen så ska de självklart göra saker på fritiden också och ha roligt men de ska kunna 
känna att de har ja, roligt och kopplar av, inte att det är massa måsten allting. 

(Lärare 2) 

Föräldrarna bär ett ansvar, menar en av informanterna, att vara medveten om att 
barnens skolgång innebär insatser och uppoffringar som påverkar hela familjen, och 
det är föräldrarnas uppgift att anpassa sig till skolan och inte tvärt om.  

...som förälder så får man räkna med att när man går i skolan så har man uppgifter att 
göra… 

(Lärare 2) 

Samma informant kan också märka hur en del föräldrar kan visa irritation eller 
uppgivenhet över att inte hinna med att hjälpa sina barn med läxläsning och andra 
engagemang som rör skolan. Ofta är det de föräldrar som har tidskrävande jobb och 
obekväma arbetstider som känner sig otillräckliga.  

…vissa föräldrar de är jättestressade. Framförallt de då som jobbar sent och har sina 
barn på fritids, de är jätteirriterade… 

(Lärare 2) 

5.2.2 Var slutar läraruppdraget? 
En av informanterna anser att skolan till viss del ska finnas till för att hjälpa och 
stötta, men ser samtidigt hur det medför stora praktiska problem.  

...det kan jag väl tycka att vi i skolan ska försöka hjälpa till… …men det är jättesvårt att 
få till rent praktiskt. Vem ska ha det och? För vi vill ju också hem. 

(Lärare 2) 

En annan berättar om hur föräldrar, på utvecklingssamtal, ibland kan påpeka att deras 
barn känns stressade. Vad stressen kan bero på är mer oklart, om det är skolan eller 
eftermiddags- och kvällsaktiviteter som är orsaken, är svårt att säga menar 
informanten.  

…sen är det ju föräldrar som kan vittna om det på utvecklingssamtal, om att de tycker 
att barnen känns stressade… jag är inte säker på att det är eftermiddags- 
kvällsaktiviteter som står för stressmomentet… 

(Lärare 3) 
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Informanten beskriver vidare att det också skulle kunna ha sin förklaring i otydliga 
familjeförhållanden, en del föräldrar verkar ta sig an mer arbete än de klarar av vilket 
går ut över barnen när de inte längre har tid för dem.  

En del barn är ju stressade för att de har otydliga familjeförhållanden. En del barn är 
stressade för att föräldrarna inte hinner med dem, för att de jobbar mer än de orkar. 

(Lärare 3) 

Samme informant menar att det är föräldrarnas ansvar, fram tills att barnen är 18 år, 
att begränsa tillvaron för att göra den hanterlig för barnen och inte låta det bli en 
bidragande stressfaktor. 

...föräldrarna prioriterar, det är de som bestämmer… tills de är 18 år. …det kan jag ju 
inte göra något åt, rent juridiskt så har ju jag inte ansvar för det. Jag kan ju heller inte 
ansvara för prestation som påverkas av fritidssysselsättningar. 

(Lärare 3) 

Det är svårt att dra en tydlig gräns för vad som tillhör lärarens uppdrag och 
föräldrarnas ansvar, påpekar en av informanterna och menar att det är föräldrarna 
som måste prioritera och inse vad som är viktigast för sitt eller sina barn. 
Informanten är tydlig med att det är föräldrarna som bestämmer och inte läraren. Om 
en elev är i behov av särskilt stöd och läraren har erbjudit detta men föräldrarna har 
nekat sitt barn detta så kan inte läraren göra något mer.  

…då är det ju bättre att säga: nähe, men du har fått erbjudandet och det kvarstår, så kan 
vi diskutera mer nästa gång. Då lägger man ju väldigt tydligt över ansvaret på 
föräldrarna, man har gett de ett erbjudande och man har redovisat skälen till det, och sen 
får de ju fundera själva.  

(Lärare 3) 

5.2.3 Läxhjälp 
För de elever med många och tidskrävande fritidsaktiviteter förespråkar en av 
informanterna en dialog mellan elev, lärare och föräldrar för att tillsammans hitta 
strategier för att kunna hinna med läxorna.  

…där får man ju, hur ska man säga, samköra lite eller liksom att man pratar lite om det, 
om föräldrarna säger att mitt barn har jättemycket att göra… 

(Lärare 2)  

Informanten beskriver också hur en del elever som har många fritidsaktiviteter och 
samtidigt svårt med det arbete som utförs i skolan. Kanske eleven skulle behöva 
extraläxor men att läraren istället får prioritera och anpassa läxorna för att så mycket 
som möjligt ska kunna uppnås med så små medel som möjligt.  

…jag kanske inte behöver ge alla de här läxorna, om man får extra läxor just för att man 
behöver det. Utan då är det ju bra att, ja, kanske säga att du kanske inte behöver göra 
den här läxan nu, utan vi koncentrerar oss på det här. 

(Lärare 2) 

Skolans ansvar ligger i att utforma rimliga läxor och vara lyhörda och lyssna på 
eleverna, menar en av informanterna. Föräldrarna känner sina barn bäst och vet var 
deras gräns går och måste vara dem som sätter ramarna, lär dem planera och 
begränsa sin fritid. 

…att ha en rimlig läxbörda, det tycker jag är vårt ansvar. Att ge rimliga läxor och ge 
vettiga läxor. Sen tror jag att vi i skolan kan vara lyhörda och lyssna på eleverna och 
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kika på dem om de knäar och i så fall ta ett samtal med föräldrarna. Men i övrigt så är 
det ytterst föräldrarnas ansvar. 

(Lärare 3) 

Två av informanterna känner sig nöjda med sin läxplanering och anser sig kräva 
lagom stora insatser från barnen. Samtidigt beskriver en av informanterna att läxorna 
ibland kan upplevas som något för många till antal, men att eleverna saknat dem när 
de blivit bortplockade. 

Mina elever har tre till fyra läxor i veckan och jag tycker absolut inte att de ska ha mer. 
Sen så har jag märkt att när vi plockar bort någon läxa så saknar de det. 

(Lärare 2) 

Veckoläxor är något som utarbetats och satts i system av alla informanterna och 
eleverna känner sig nöjda eftersom alla då får en chans att hinna göra läxorna när det 
passar dem.  

Sen får de hem dem på fredagen veckan innan då... de har helgen på sig. 

(Lärare 1) 

Men om eleverna får spontana extraläxor kan en av informanterna se att dessa inte 
alltid blir gjorda för att utrymme getts åt andra fritidsaktiviteter. 

Sen ibland så kan det vara att man skickar hem någon extraläxa, att de ska jobba på 
några sidor i matteboken eller någonting och då kan det ju ställa till problem och det är 
ofta då man ser att läxor inte hunnit bli gjorda… sådana här lite mer oförberedda, då 
ställer det till problem för dem som har mycket aktiviteter. 

(Lärare 2) 

Vad det gäller läxorna kan ingen av informanterna se någon skillnad på själva 
resultatet beroende på om eleverna har mycket eller lite att göra på fritiden. Någon 
kommenterar hur det kan märkas att föräldrarna varit delaktiga i läxläsningen eller 
inte, ofta kan föräldrarna rätta läxan innan den hamnar hos läraren. Men ingen av 
dem kan se tendenser i hur väl uppgifterna är utförda i förhållande till utsträckning 
av fritidsaktiviteter. En informant säger: 

...man kan konstatera att de som har lagom mycket att göra sköter också sina läxor. De 
orkar mer helt enkelt. Barn som inte har någon aktivitet vid sidan om, tror jag har 
svårare att komma igång med läxorna. Det verkar som om de barnen med någon form 
av fritidsintresse, de lever ett mer strukturerat liv på fritiden än de barn som inte har det. 

(Lärare 3) 

5.2.4 Tas hänsyn till elevernas fritid vid planering? 
På frågan om informanterna tar hänsyn till elevernas fritid när de planerar läxor, 
svarar de så här: 

Nej, utan de har bestämda dagar som de har läxor till. 

(Lärare 1) 

Jag planerar så att de har en vecka på sig… och det är för att de ska kunna göra läxorna 
när det passar dem… 

(Lärare 2) 
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Ja, jo, alltså jag är ju av den åsikten att man ska inte ha för mycket läxor. Jag ger nog 
förhållandevis lite läxor. Jag ger två fasta läxor i veckan, jag har en matteläxa, jag har 
en engelskaläxa, har jag varje vecka. Sen, periodvis, har jag läsläxa. Sen kan det hända 
någon gång att vi petar in en fjärde läxa, men det är sällan. 

(Lärare 3) 

När läxorna delas ut eller kommer på tal i klassrummet kan kompromisser eller 
individuella lösningar komma att bli aktuella, men en av informanterna hävdar att 
eleverna i så fall måste argumentera för anledningen till att få dispens gällande läxan. 

Men alltså, det kan ju inte bli regel… de får argumentera för sin sak. 

(Lärare 3) 

Alla tre informanterna ställde sig positiva till läxhjälp på skoltid eller i anslutning till 
skoldagens slut. De tror att många elever skulle vara hjälpta av denna extrainsats. 
Nedan ges två exempel: 

Ja, det tror jag. Det kanske är de som bara stressar igenom läxorna hemma… men får de 
en chans i skolan och får hjälp med det så tror jag fler skulle använda det. 

(Lärare 1) 

…det tror jag hjälper eleverna mycket… även om det inte är den personen som har gett 
läxan så är det en pedagog som kanske har lite lättare än då att sätt sig in i och förstå 
vad läxan går ut på… 

(Lärare 2) 

Däremot är en av informanterna tveksam till hur många som skulle dyka upp om den 
erbjöds på fritiden. 

Kanske inte om det var efter skoltid, men om man lade det liksom i slutet av 
skoldagen… sista lektionen kanske eller så. 

(Lärare 1)  
Därför har en av informanterna tagit saken i egna händer och valt att förlägga viss 
läxhjälp under elevens val. Där erbjuds de elever som informanten tror inte får det 
stöd eller den hjälp hemifrån de skulle behöva, de får även hjälp med studieteknik för 
att sedan själva bättre kunna klara av framtida uppgifter på egen hand.  

Ja, jag har bestämt att mina barn ska ha läxhjälp… jag har redan gjort det på elevens 
val… 

(Lärare 3) 

En av de andra informanterna tror att läxhjälp skulle kunna underlätta för de barn 
vars föräldrar har svårt att tolka läromedlen på rätt sätt. Även om den pedagog som 
finns tillgänglig för läxhjälpen, inte själv har utformat läxan, kan den lättare sätta sig 
in i uppgiften och på ett pedagogiskt sätt förklara och förtydliga den för eleven på ett 
sätt som kan vara svårt för en utomstående.  

…jag kan tänka mig att många känner frustration också när de kommer hem och de 
förstår inte läxan och mamma och pappa förstår inte heller, och då vet de inte vem de 
ska vända sig till. 

(Lärare 2) 

5.2.5 Påverkan utifrån 
En av informanterna vittnar om hur understimulering kan leda till upplevd stress eller 
obehag och ger exempel på samlingstillfällen som äger rum efter helgen: 
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…de känner att jag behöver berätta någonting och jag vet inte vad jag ska berätta, jag 
har ju inte gjort något… man tycker att det är en väldigt enkel sak att prata om vad man 
har gjort på sin fritid men för en del är det jättesvårt…  

(Lärare 2)  

Samma informant som ovan uttrycker obehag vid situationer där elever måste berätta 
om sin fritid talar också om hur kompistrycket påverkar fritiden. Det spelar stor roll 
vad kompisarna gör vilket leder till att eleverna kan ha svårt att berätta om något som 
inte överensstämmer med vad de tror kompisarna tycker är häftigt. Informanten har 
förstått att vissa elever på grund av att de vill känna sig duktiga, valt att helt avstå 
från denna aktivitet på grund av sin känsla av otillräcklighet.  

…jag tror att kraven ställs ganska tidigt också att som i fotboll och så att det är lite mer 
så här på riktigt, att det inte är lek, har man förstått att en del föräldrar har framfört lite 
kritik sådär. De tycker det blir på allvar för tidigt.  

(Lärare 2) 

Största orsaken till barns stress är föräldrarna, menar informanterna. Föräldrarnas 
attityd och livsstil påverkar barnen. De överför sin stress och skapar ett måste kring 
aktiviteter. Eleverna känner press från både föräldrar och kompisar och låter andras 
viljor till stor del styra val av fritidsaktiviteter. Kompisarna kan påverka på så vis att 
en del aktiviteter värderas högre än andra, vissa aktiviteter har hög status bland en 
del barn medan andra har låg. Detta, tillsammans med föräldrarnas åsikter, har stor 
inverkan på vilken eller vilka aktiviteter som barnen väljer.  

...det som påverkar barnen mest är ju vad föräldrarna har pysslat med tidigare… men 
sen så tror jag också att störst påverkan är det nog från kompisarna ändå, spelar de 
fotboll så vill jag också spela fotboll. Då är sannolikheten inte helt liten att man spelar 
både hockey och fotboll, om någon av föräldrarna spelar hockey. 

(Lärare 3) 

En del saker gör man ju för att man tror att ens föräldrar vill det. En del saker gör man 
bara för sin egen skull, och en del saker gör man ju för att man tror att kompisarna 
tycker att det är häftigt.  

(Lärare 3) 

En av informanterna uttrycker också hur föräldrars sätt att hantera sin egen vardag 
och fritid har betydelse för hur barnen upplever sin vardag och därmed också sin 
stress. Många föräldrar gör barnen delaktiga i alla val och beslut som ska fattas vilket 
informanten tycker kan vara onödigt i många fall eftersom detta lägger extra och 
onödigt ansvar på barnen. 

…främst är nog att vi föräldrar överför vår stress… det är vi som skapar ett måste kring 
aktiviteter. Och sen när de hör andra som gör saker så blir de ju påverkade. 

(Lärare 2) 

Föräldrarna ska göra barnen delaktiga i de vardagliga händelserna och familjens 
angelägenheter men måste ta sitt ansvar som vuxna och inte lägga över för stor börda 
på sina barn.  

Att vi vuxna tänker på vad vi säger också, att vi inte stressar upp dem extra. Vi behöver 
inte informera om allting med en gång, men en del saker måste de också förberedas på 
så att de inte känner stress för att de inte visste. 

(Lärare 2) 
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En av informanterna upplever att vissa elever har svårt att fokusera på det som sker i 
nuet och barnens tankar upptas av vad som ska hända på eftermiddagen vilket leder 
till ett stressat och splittrat intryck. 

…det är ju det där att de ibland är väldigt stressade och splittrade, det där när de pratar 
väldigt mycket om vad de ska göra på eftermiddagen, att det är det som är i fokus, mer 
än själva det som sker här inne i klassrummet. 

(Lärare 2) 

Eleverna uppvisar en tävlingsinriktad attityd, menar en av informanterna. Eleverna 
vill prestera och vara bäst, vilket visar sig genom att eleverna bara stressar igenom 
skolarbetet för att komma före de andra i klassen.  

Det handlar ju inte om att liksom, att göra rätt eller liksom, att koncentrera sig så att 
uppgifterna blir rätt, utan det är bara att stressa igenom så att man kommer före de 
andra. 

(Lärare 1) 

En av informanterna tror att det kan ha sin orsak i fritidsaktiviteterna. Som tidigare 
nämnts har en av informanterna vid möten med föräldrar fått det berättat för sig om 
höga krav från idrottstränare och andra aktivitetsansvariga. Att det redan i tidiga 
åldrar handlar mer om allvar än om lek. 

5.2.6 Meningsfullhet och sammanhang 
Informanterna anser att barnen bör ha en aktiv fritid men att allting kan gå till 
överdrift. Med överdrift menade en av informanterna att ha aktiviteter alla dagar i 
veckan, eller näst intill. Informanten gjorde ingen skillnad på om det var olika 
aktiviteter varje dag eller om barnet fokuserade på en aktivitet.  

Jag tror det är väldigt bra för barnen att hålla på med idrott. Sen så kan allting gå till 
överdrift, alltså att vara sysselsatt med fem olika idrotter under sju av veckans dagar 
kanske inte är idealiskt, men att barn ska ha en aktiv fritid, ja, det anser jag. 

(Lärare 3) 

Två av informanterna tycker sig kunna se att elevernas resultat påverkas positivt av 
att ha ett berikande fritidsintresse. En fritidsaktivitet är något att identifiera sig med, 
och det innebär trygghet och stärkt självförtroende. 

Om du spelar innebandy och är lite duktig på det, då lyfter du ditt självförtroende och 
det lyfter dig i skolarbetet också. Så jag tro man gör sin elev och sitt yrke en otjänst om 
man försöker få barnen att prioritera bort något som de tycker är kul och som de är 
duktiga på.  

(Lärare 3) 

En av informanterna ansåg att samtidigt som mycket aktiviteter kan vara 
motiverande kan det också upplevas splittrande eftersom barnen har mycket att tänka 
på som nämnts tidigare. Generellt anser informanterna att barns skolprestationer 
påverkas i en positiv riktning av en aktiv fritid. En av informanterna skulle vilja se 
att eleverna hade mer att göra på fritiden och då i form av fler uteaktiviteter istället 
för att de bara sitter framför datorn. En av informanterna ger uttryck för detta i 
följande citat: 

Så att de använder sin energi och istället för att bara sitta framför datorn… man ser inte 
många barn ute på helger till exempel… nu tänker jag på de som bara sitter och spelar 
spel. 

(Lärare 1) 
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För att minska stressen i skolan skulle en av informanterna vilja lägga upp sitt 
schema annorlunda men känner sig hämmad av timplanen som tillsammans med 
målen i styrdokumenten utgör ramverk för dagens skola. Att kunna arbeta helt efter 
egna ramar och med ett tematiskt arbetssätt kunna hjälpa eleverna att nå målen, ser 
informanten som den ultimata lösningen. Det ligger en stor motsägelsefullhet i att 
arbeta med målstyrning och samtidigt hålla fast vid en timplan, det skapar stora 
praktiska hinder i den vardagliga undervisningen och många elever med behov av 
särskilt stöd, eller för den delen de som redan klarat målen, hamnar mellan stolarna. 

…jag skulle förbjuda en timplan om jag fick bestämma. Idag har vi en målstyrd skola, 
och då har vi en ännu mer målstyrd skola nästa år, men vi har fortfarande en timplan 
som talar om för oss hur många timmar det tar för ett barn att nå målen. Och även om 
barnet gott och väl har nått ett mål så ska barnet ha undervisning enligt timplanen. Och 
har det inte nått målet i ett annat ämne så får jag ju egentligen inte byta tid, utan vi har 
en timplan, en styrd skola fortfarande fast den är målstyrd. Och det är en ekvation som 
inte går ihop. 

(Lärare 3) 

Två av informanterna ser problem i det sätt schemat och lektionstimmarna är 
uppbyggda idag, dagen blir uppstyckad och det är förståeligt att många barn upplever 
en viss stress i att hela tiden känna att de inte hinner med det de ska under skoldagen. 
På vissa lektioner tror informanten att det kan vara ett stort stressmoment att eleverna 
känner att de knappt hinner börja förrän det är dags att plocka ihop.  

…att de ska skynda sig och göra klart saker innan lektionen är slut och en del får inte 
den tiden de behöver. En del kanske behöver dubbelt så lång tid. 

(Lärare 1) 

På samma sätt som fritidsaktiviteterna kan ge en positiv effekt vittnar en av 
informanterna om att barnen även kan komma nedstämda till skolan på grund av 
dåliga prestationer från gårdagens aktiviteter. Det behöver inte alltid bero på 
fritidsaktiviteter utan även hemförhållanden och kompisrelationer kan spela roll. 
Fritiden är något eleverna bär med sig in i skolan.  

…någon kan ju vara nedstämd direkt när de kommer, de kan ju ha misslyckats med 
någonting… eller att jag hällde ut gröten i morse och mamma blev jättearg… 

(Lärare 3) 

Informanterna menar att de som lärare bär ett ansvar att styra gruppens arbetsklimat 
och välbefinnande, om eleverna känns stressade är det upp till läraren att försöka 
skapa lugn och få eleverna att varva ner. Det lär dem att bättre kunna hantera och 
förebygga sin egen stress.  

…att vi vuxna tänker på vad vi säger också, att vi inte stressar upp dem extra… och sen 
så att man hjälper barnen att få lagom mycket aktiviteter, och att vi i skolan ger lagom 
mycket läxor… 

(Lärare 2) 

Att ta hänsyn till om eleverna är stressade eller inte i skolan är något som åtminstone 
en av informanterna inte tar hänsyn till i planeringsskedet kring skoldagen. Men 
skulle eleverna kännas uppenbart stressade när lektionen ska börja, eller att en 
stressig situation uppstår under en lektion, är denne inte främmande för att ändra sin 
planering för att skapa lugn hos eleverna.  

…jag tänker inte på det när jag sitter och planerar hur dagen ska se ut, det gör jag inte, 
utan det är ju om man ändrar efter just då när man träffar barnen… 

(Lärare 1) 
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En av informanterna menar att det finns fritidsaktiviteter som utmanar tänkandet på 
olika sätt och som i sin tur gynnar skolprestationer. På så sätt ges eleven en känsla av 
sammanhang där skolan och fritiden spelar roll för varandra. Eleverna får i och med 
sina olika aktiviteter ta ansvar på ett annat sätt än i skolan vilket också avspeglar sig i 
skolarbetet. Det märks även på skolarbetet att elever med en aktiv fritid har en 
förmåga att kunna strukturera upp sitt arbete på samma sätt som de är benägna att 
planera och strukturera sin fritid.  

…de utvecklas ju jättemycket utav de aktiviteterna också och ofta får de ta ansvar på ett 
annat sätt där också… och ofta är det ju så att sådant avspeglar sig ju också på 
skolarbetet. 

(Lärare 2) 

5.3 Sammanfattning 
Elevinformanterna har svårt att se stress i andra sammanhang än som tidspress 
oavsett om den ansågs positiv eller negativ. Denna stress är något som de alla har 
upplevt men är inte en ihållande känsla. De känner sig generellt tillfreds med sin 
fritid och känner att de kan slappna av när de är aktivitetsfria. Eleverna har insikten 
att deras valda fritidsaktiviteter inte kan eller får ta överhanden för att på så sätt 
försumma läxor och skola. När det gäller läxor tycker de alla tre att det är lagom 
svårighetsgrad och inte allt för många i antal, men behövs hjälp hemma finns det 
oftast att tillgå i form av föräldrar. Eleverna anser inte att stress utanför skolan 
påverkar deras skolarbete medan en av lärarna menar att det visst kan göra det. Som 
exempel ges att elevernas tankar ofta kretsar kring vad som ska hända under 
eftermiddagen när skoldagen är slut, istället för att fokusera på skolarbetet i 
klassrummet. En annan lärare nämner att eleverna ibland kan komma lite nedstämda 
till skolan men att det nödvändigtvis inte behöver bero på fritidsaktiviteterna, utan 
kanske hemförhållanden eller kompisar. Däremot ser lärarna att berikande 
fritidsintressen lönar sig och gynnar skolan där intressena stärker elevernas 
självförtroende och identitet. Eleverna ger som förslag att i skolan ha tid för 
nedvarvning för att minska eventuell stress, men att ändå vara flexibel för att inte 
avbryta ett positivt arbetsflöde bara för att det står på schemat. Detta, att bryta 
arbetsflöden för att det på schemat är lektionsbyte, anser en av lärarna är en 
bidragande faktor till stress. Men den största orsaken till barns stress anser lärarna är 
barnens föräldrar. De överför attityd, livsstil och måsten kring aktiviteter till barnen. 
Det är föräldrarnas ansvar att strukturera upp och organisera barnens fritid och se till 
sitt eller sina barns eget bästa. När det gäller barnens läxresultat är det snarare 
föräldrarnas medverkan än en aktiv fritid som spelar roll. En av lärarinformanterna 
menar att medvetenhet om att en del i arbetet att ha barn inkluderar insatser och 
uppoffringar för barnens skolgång, där läxor är en del av det. Lärarna är överens om 
att gränsen mellan föräldrarnas ansvar och lärarnas uppdrag är otydlig, men de är 
villiga att ställa upp med läxhjälp om det skulle underlätta för elever och föräldrar 
och organisatoriskt går att lösa. 
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6 DISKUSSION 
I denna del av rapporten diskuteras elev- och lärarintervjuerna kopplat till 
bakgrundens fakta och teorier. För att inledningsvis förtydliga begreppet stress inför 
diskussionen har vi utgått från Nationalencyklopedins (2010) förklaring av 
begreppet, som vi också anser belyser det mest väsentliga i sin formulering. Där 
förklaras positiv stress som en framåtdrivande kraft och utmaning. ”Negativ stress 
framkallas både när kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) och när 
kraven är så låga att man inte får tillfälle att använda och utveckla sin förmåga 
(understimulans).” (a.a.) Stress kan också framkallas av för höga krav utifrån, 
kopplat till känslor av att inte ha kontroll över situationen (a.a.). Vi innefattar även 
begrepp som spänning, press och tidsbrist, alltså den vardagliga stressen, i 
definitionen av stress. Den reglerade rekreationen som beskrivs av Lindar (1999), 
alltså den fritid som upptas av organiserade aktiviteter, är den fritid som vi trodde 
skulle kunna bidra till barnens stressade vardag. 

6.1 Resultatdiskussion 
Som Woxberg (2005) beskriver, upplever alla tre elevinformanterna stress som något 
som nästan uteslutande är kopplat till tidsbrist eller en känsla av att inte hinna med. 
Alla tre har upplevt stress, men då under korta stunder och mer som ett tillfälligt 
tillstånd av oro. Eleverna verkar ha svårt att sätta in stressen i ett större sammanhang 
eller kunna reflektera över att det är något man kan bära med sig utan att tänka på 
det. Det verkar som att de har fått höra hur stress ska hanteras från vuxna i sin 
omgivning men vet inte på vilket sätt de ska utnyttja det. De har svårt att bortse från 
att skynda sig är det enda som hjälper istället för att prioritera annorlunda.  

Elevinformanterna upplever sig inte som stressade i skolan utan anser sig ha en bra 
balans mellan skolan, de olika aktiviteterna och återhämtning. Att ha olika aktiviteter 
varje dag skulle kunna vara splittrande för eleverna till skillnad mot att ha samma typ 
av aktivitet flera gånger i veckan, men så ser alltså inte en av lärarinformanterna på 
det.  

En av elevinformanterna beskriver ett upplevt kompistryck men som denne verkar ha 
styrkan och insikten nog att bortse ifrån. Informanten kunde se sambandet mellan 
skolan och fritidsaktiviteter, att fritidsaktiviteterna inte får ta överhanden. 
Barnombudsmannen (2004) nämner att många vuxna är av den uppfattningen att 
barnen i sig inte känner stress utan att det är debatten om stress som påverkar dem. 
Men att det i undersökningar har visat sig att barn har erfarenheter av stress och 
uppvisar tydliga stressymtom som vi inte kan bortse ifrån. Hur kommer det sig då att 
eleverna i denna undersökning inte upplever stressen som lärarna tycks se hos dem? 
Är stressen lärarnas projicering på barnen? Eftersom undersökningen inte är 
generaliserbar på en större folkmängd finns möjligheten att de slumpmässigt utvalda 
eleverna är ovanligt tillfreds med sin vardag.  

Vi måste utifrån den stress, som lärarinformanterna tycker sig se och menar att även 
vissa föräldrar vittnar om finns, fundera på huruvida det behöver göras förändringar i 
och av skolan. Hur välplanerad är verksamheten om det knappt är några barn som 
vistas i skolans erbjudna fritidsverksamhet (Skolverket, 2009)? Är det elevernas 
ansvar att i skolans fritidsverksamhet hitta egna meningsfulla aktiviteter för att 
tillgodose sitt aktivitetsmotiv som Madsen (1969) talar om? Eller är det skolans 
uppgift att anpassa sin verksamhet för att tillgodose elevernas tillsynes 
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otillfredsställda behov? Elevernas fritid kan ses som central för lärarna i skolan med 
tanke på helhetssynen för välbefinnandet. 

Barnombudsmannen (2003) välkomnar fler mötesplatser där generationer naturligt 
kan mötas. Vilket verkar rimligt eftersom fritidsverksamheten inte längre är lika 
aktuellt för barn i mellanstadieåldern. Det som vi ser som positivt med 
generationsöverskridande fritidsaktiviteter är att alla deltagande får ett vidgat 
perspektiv och ett mer nyanserat förhållningssätt till problem som kan leda till stress 
men som förhoppningsvis genom detta kan undvikas. Som lärarinformanterna vittnar 
om och som Ericssons (2008) undersökning bygger på så vill vi poängtera 
fritidsaktiviteternas fördelar och att de i hög grad gynnar skolan om de prioriteras på 
ett förnuftigt sätt så att det varken leder till under- eller överstimulering. 

6.1.1 Läxor 
Läxor har en tendens att underminera motivationen till att uppnå goda studieresultat 
skriver Cooper (2001). Under fritiden slåss både läxor och egenvalda aktiviteter om 
tiden och dess olika motivationsnivåer är på olika plan och därför är de svåra att 
jämföra. Detta kan vara en källa till stress när barnen blir tvungna att prioritera 
skolan på fritiden vilket också kan kopplas till Gillander Gådins och Hammarströms 
(2000a) tankar kring sambandet mellan krav och kontroll där elever som känner sig 
tillfreds med jämvikten mellan krav och kontroll mår bättre. Detsamma skulle även 
kunna gälla fritiden. Tv-tittande, som enligt SOU-utredningen (2006) bidragit till 
ökandet av barns psykiska ohälsa, kan vara en orsak av all reklam som kan påverka 
genom påtryckandet av hur man ska vara, hur man ska se ut, vad man ska gilla för 
musik och så vidare. Tv- och dataspelande ses av många vuxna som en icke 
önskvärd aktivitet, vilket även en av lärarinformanterna vittnar om. Detta strider mot 
SOU-utredningens (2006) konstaterande att dessa aktiviteter faktiskt ökar barns 
kognitiva förmåga vilket i sin tur är en hjälp vid förekomster av stressituationer. 
Lärare borde utifrån detta vara aktsamma vid att uttrycka egna värderingar angående 
barns och elevers fritidsaktiviteter. 

Eftersom alla tre elevinformanterna menar att de får hjälp med läxorna om det finns 
behov, kan detta tolkas som att våra elevinformanter har engagerade och 
ansvarstagande föräldrar, jämfört med vad lärarna verkar tycka. Det ska dock 
poängteras att lärarinformanterna generaliserade medan elevinformanterna fungerar 
som enskilda fall. En av lärarinformanterna hade en bild av att det ibland varken är 
föräldrarna eller eleverna som tar ansvar för läxor och en annan informant berättade 
att de föräldrar som är engagerade i sina barns fritid är även de som stöttar barnens 
skolgång. 

En av lärarinformanterna berättade om hur elever som har mycket inbokat efter 
skolan upplever en positiv stress men likväl om de elever som har det lite svårare för 
sig i skolan och även mycket att göra på fritiden. Vid sådana tillfällen är 
kommunikation mellan lärare och föräldrar och berörd elev av betydelse för elevens 
situation. Som lärare är det lätt att inta åsikten att läxor är lösningen på 
skolsvårigheterna eftersom läxor ofta innebär extra övning. Lärare måste fundera på 
vad det innebär med extra läxor, vad dessa får för konsekvenser för eleven. Vad är 
det eleven egentligen behöver? Vad vinner eleven på i längden, en aktiv fritid eller 
extra läxor? Läxors huvudsakliga uppgift är enligt Cooper (2001) att befästa 
kunskaper, men dess negativa konsekvenser är att det tar tid från elevernas egentid. 
Precis som läxor, främjar fritidsaktiviteter lärande och som Cooper (2001) skriver 
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har inte läxor den effekt på elever i den aktuella åldern som lärare tycks tro. Kanske 
ska lärarna utifrån vad Cooper (2001) skriver angående att läxorna har så liten effekt 
på elevernas inlärning i låg- och mellanstadieåldern, istället fokusera på att i första 
hand låta eleverna träna inlärningsmetoder. Dessa kommer på sikt göra större nytta 
under elevernas fortsatta skolgång. Läxor verkar, utifrån vad lärarinformanterna 
berättat, skapa mer stress hos föräldrarna, än hos eleverna, eftersom det är 
föräldrarnas engagemang som till stor del är avgörande för resultatet. En av 
lärarinformanterna känner sig dock nöjd med sin läxplanering och anser sig kräva 
lagom stora insatser från barnen. Samtidigt beskriver lärarinformanten att läxorna 
ibland kan upplevas som något för många men att eleverna saknat dem när de blivit 
bortplockade. Om samma fråga hade ställts till elevinformanterna, hade de hållit 
med? Det blir också aktuellt att ställa sig frågan om hur stor roll fritidsaktiviteterna 
spelar för vissa elevers prestationsångest i och utanför skolan?  

Läroplanen nämner ingenting om läxor. Det kan därför vara svårt att argumentera för 
läxor eftersom de för många kan tyckas orättvisa i och med att alla har olika 
inlärningsmetod. Däremot kan kanske många lärare motivera läxors existens med att 
det främjar samarbetet mellan skola och hem samtidigt som eleverna får lära sig att 
ta ansvar. Lpo 94 menar att ”läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete.” (Lpo 94, s. 13).  

Läxor kan, utifrån Piagets (2008) utvecklingsteori att människan utvecklas utifrån sig 
själv, motiveras eftersom läxor oftast är en vidareutveckling av det som skett i skolan 
och redan är en befintlig kunskap, en påbyggnad. Läxor kan vara utformade på olika 
sätt vilket kan främja inlärning på olika sätt. Detta medför att även Vygotskijs och 
Deweys teorier är applicerbara på läxmomentet trots att deras teorier bygger på en 
social aktivitet. Vygotskijs eftersom många läxor utförs i samspel med föräldrar eller 
äldre syskon och Dewey eftersom träning och praktiskt handlande ger färdighet. 

6.1.2 Yttre faktorers påverkan 
Betydelsen av Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang, KASAM, blir 
tydlig när en av lärarinformanterna berättar om hur denne upplever att skoldagens 
uppbyggnad och schema starkt påverkar många elevers välbefinnande och 
åstadkommande i skolarbetet. Informanten menar att skoldagen känns uppstyckad 
och att många elever inte hinner med i det snabba skiftningarna där olika lektioner 
och raster passerar växelvis under dagen. Denne kan se hur många elever upplever 
frustration när det knappt hinner sätta igång sitt arbete innan det är dags att plocka 
ihop och påbörja nästa pass. Antonovsky (2005) menar att en känsla av sammanhang 
kännetecknas utifrån tre ledord: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Essensen i kunskapsutveckling blir alltså vad, hur och varför man lär sig något. Om 
någon av dessa komponenter saknas är det inte helt omöjligt att förstå att vissa elever 
tappar tron på både sig själv och skolan och utvecklar stresskänslor över icke 
uppnådda studieresultat. Detsamma gäller för fritidsaktiviteter.  

Lundgrens (1972) ramfaktorteori förklarar hur olika faktorer påverkar inlärning och 
undervisningen och utgör ramarna för skolans väsen. Precis som en av 
lärarinformanterna nämner styrs Sveriges skolor fortfarande av en timplan samtidigt 
som tydliga mål står utskrivna i de styrdokument som ligger till grund för lärarens 
uppdrag. Det ligger en stor motsägelsefullhet i att låta dessa två ramfaktorer styra 
samtidigt. Lärarinformanten verkar känna sig maktlös och otillräcklig på grund av 
detta och skulle själv vilja ha större inflytande över ramarnas utformning. Vi menar 
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att dessa ramfaktorer, inte bara tid och mål, är begränsande i yrkesutövandet. Vi är så 
beroende av god ekonomi och en tydlig organisation. Det är också underligt att om 
nu timplanen fortfarande existerar och är en så stor del av schemaläggningen, att den 
inte får större plats i lärarutbildningen. 

Barnombudsmannen (2003) ger som förslag att schemalägga tid för återhämtning. En 
av eleverna diskuterar dess för och nackdelar och svårigheterna med detta rent 
organisatoriskt. Men som Häggqvist (2004) skriver handlar elevernas välbefinnande 
även om lärarnas arbetsmiljö. När eleverna mår bra mår även läraren bra och vice 
versa. Vi menar att det är av stor vikt att läraren har god självkännedom för att kunna 
hantera skolsituationen och inte själv fungera som en stressor. Woxberg (2005) anser 
att vuxna är en förebild för hur stress ska hanteras och ska föregå med gott exempel. 
Resultatet visar att eleverna, trots åldern, har svårt att beskriva känslor och att läraren 
måste hjälpa eleverna att sätta ord på sina upplevelser för att på så sätt lära känna sig 
själva och bli medvetna om sin eventuella stress och i vilka situationer det kan 
förekomma. Detta leder till att de då lär sig att istället förekomma stressen. Här 
statuerar Ellneby (1999) exempel för en tänkbar arbetsmetod. 

Barnombudsmannen (2003) menar att skolan ska hjälpa eleverna hantera de 
möjligheter och det breda utbud som präglar dagens samhälle. Vi anser att eleverna 
måste få verktyg för att kunna välja och begränsa sin fritid utan att distraheras av val 
de skulle kunna göra eller borde ha gjort.  

En av lärarinformanterna vittnar om elever som inte fyller sin fritid med några 
planerade eller organiserade aktiviteter. Informanten uttrycker en tydlig önskan om 
att dessa elever skulle ägna sig åt fler fritidsaktiviteter, vilket denne menar skulle 
gynna dem i deras skolgång och dagliga prestationer. Detta stämmer överens med 
både Ellnebys (1999) tankar om hur understimulering kan leda till stress och 
Madsens (1969) aktivitetsmotiv som beskriver hur människan drivs av nyfikenhet 
och behöver få prestera, skapa och utmanas för att må bra. Våra elevinformanter 
verkade dock ha en aktivitetsfylld fritid som av, speciellt en av elevinformanternas 
uttalanden att döma, visade på en upplevelse av positiv stress som eleven 
förhoppningsvis även kunde dra nytta av i skolan sedan. 

6.1.3 Slutsatser 
Utifrån elevinformanternas resultat kan slutsatserna dras att de i allmänhet inte 
känner sig stressade och därmed anser de själva att deras fritid inte bidrar till upplevd 
stress. Däremot prioriteras läxor framför andra aktiviteter vilket bidragit till att 
eleverna avstått från ytterligare önskvärda aktiviteter, vilket för barn kan upplevas 
som frustrerande. Detta kan tolkas som att de i så fall känner en viss form av stress 
då de inte anser sig hinna allt som de skulle vilja. 

Eleverna upplever själva att de klarar av läxorna. Lärarna menar att om eleverna 
skulle behöva hjälp ska föräldrarna finns till hands men det är ett svårt dilemma för 
de föräldrar som av olika orsaker inte har den tiden. 

Slutsatsen av lärarinformanternas resultat visar att elever generellt inte är stressade 
men att det självklart finns undantag. Trots att lärarinformanterna i det stora hela inte 
uppfattar eleverna som stressade poängterar de ändå förekommandet av stressorer 
som finns i elevernas vardag och som påverkar dem i skolan och som vissa elever 
har lättare än andra att handskas med. Här spelar föräldrarna en viktig roll i och med 
att de har ansvaret att strukturera upp tiden utanför skolan. En förklaring till de skilda 
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uppfattningarna gällande elevers stress skulle kunna vara lärarnas frustration att inte 
hinna tillgodose barnens kunskapsbehov för att de ska nå målen. 

I skolan ska lärare i allmänhet inte ta hänsyn till elevers fritidsaktiviteter när de 
planerar sin undervisning och val av läxor, utan istället vid eventuella undantagsfall 
visa flexibilitet genom att kompromissa. Den allmänna uppfattningen är att till 
exempel idrottande har en positiv inverkan på elevernas koncentrationsförmåga. 
Eftersom långvarig stress, som blir allt vanligare, ofta leder till ohälsa behövs dessa 
avbrott för återhämtning och andra aktiviteter än skolrelaterade. Något som vi som 
lärare behöver göra barnen medvetna om. 

6.2 Reflektioner kring slutsatser och kommande yrkesroll 
Vi är medvetna om att generaliserbarhet i en sådan här typ av undersökningen är svår 
att uppnå. Däremot skulle denna undersökning kunna fungera som en möjlig 
fingervisning om hur det i liknande områden skulle kunna se ut, där förutsättningarna 
är desamma. Det är dock anmärkningsvärt att detta undersökningsresultat inte 
stämmer överens med de indikationer som bland annat Barnombudsmannen (2004) 
presenterar. Barnombudsmannens uppgifter bygger dock på en helhetsbedömning av 
hela Sverige medan denna undersökning representerar en viss typ av område. 

Som blivande lärare bär vi ett stort ansvar att värna om elevernas välbefinnande, 
både i och utanför skolan, i den utsträckningen vi har möjlighet att påverka. Eftersom 
fritiden faktiskt gynnar tillägnelsen och utvecklandet av nya kunskaper är detta 
eftersträvansvärt att bejaka. Det gäller att vara lyhörd för elevernas signaler för att på 
bästa sätt undvika att elever känner stress. Ett öppet klassrumsklimat är önskvärt, där 
det ges utrymme för olika tankar och åsikter som på längre sikt bidrar till en stärkt 
identitet och självkänsla hos eleverna. Även de elever utan aktiviteter som främjar 
detta, ska erbjudas möjligheten att tillgodogöra sig dessa redskap för personlig 
utveckling.  

Som professionella yrkesutövare ska lärare inte lägga värdering i olika aktiviteter, 
utan främja alla elevers olika intressen. Men det betyder inte att vi ska uppmuntra 
sådant som strider mot fostransuppdraget. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vidare forskning skulle kunna belysa problemområdet utifrån elevernas social 
bakgrund och kön. Vilka är det som överhuvudtaget engagerar sig i organiserade 
fritidsaktiviteter? Vad har man för habitus? Spelar sådant som storlek på skola, 
bostadsområde eller vad föräldrarna arbetar med samt familjeförhållanden, roll för 
upplevd stress hos eleverna? Vad anser föräldrar om läxor? 

 
The key is to find the proper balance of leisure and learning. 

(Cooper, 2001. s, 9) 
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BILAGA 1 
Intervjuguide - Elev 

1. Hur känns det att gå i skolan? 

2. Vad betyder skolan för dig? 

3. Vad gör du efter skolan? 

4. Har du några aktiviteter? 

a. Tycker du det är roligt? 

b. Hur ofta har du aktiviteter? 

c. Vilka tider? 

d. Känner du att du hinner med alla aktiviteter?  

e. Vill du skära ner? 

f. Vill du göra någonting annat?  

5. Om du inte du inte har några aktiviteter, hur känns det att vara ledig? 

a. Önskar du att du skulle ha fler aktiviteter? 

6. Har du mycket läxor varje vecka? 

a. Hur många? 

b. När gör du dem? 

c. Var gör du dem? 

d. Får du hjälp? Av vem i så fall? 

e. Känner du att du hinner med att göra läxorna? 

7. Vad kommer du att tänka på när du hör ordet stress? 

8. Har du någon gång upplevt stress? Om nej, hoppa till fråga 14 

9. I vilka situationer? 

10. Berätta om en situation utanför skolan där du känt dig stressad. 

a. Hur kände du dig då? 

b. Hur kändes det i kroppen då? 

c. Vad gjorde du när du kände dig stressad? 

11. Vad kan du själv göra för att minska stressen? 

12. Hur påverkar stressen din inlärning? 

13. Vad kan skolan göra för att minska stressen? 

a. Lärare 

b. Elever 

c. Övrig personal 
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d. Tillsammans 

14. Tror du att det finns positiv stress? 

15. Har du känt av det? 

16. När har du känt av det? 

17. På vilket sätt var det positivt? 
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BILAGA 2 
Intervjuguide – Lärare 

1. I media framställs barn allt oftare som stressade och med en allt för aktiv 
fritid. Vad anser du om det? 

a. Upplever du att barnen har för mycket att göra efter skolan? 

b. På vilket sätt visar det sig? 

2. Vad tror du är orsaken till barns stress? 

3. Med tanke på att både över- och understimulans kan bidra till upplevd stress; 
märker du av att barnens fritid påverkar deras skolprestationer? 

a. Ser du någon skillnad på elevernas skolprestationer om de har mycket 
eller lite att göra på fritiden? 

b. Påverkar det hur du lägger upp/planerar din undervisning? 

4. Hur tror du att elevernas egna uppfattningar av att vilja prestera spelar roll för 
deras val av fritidsaktiviteter? 

5. Ser du någon skillnad på läxresultat om de har mycket eller lite att göra på 
fritiden? 

a. Tar du hänsyn till elevernas fritid när du väljer och planerar deras 
läxor? I så fall hur? 

6. Skulle du vilja se att eleverna hade mer eller mindre att göra på fritiden? 

a. Varför? 

7. Vad anser du behöver göras för att motverka stress hos eleverna? 

8. Är läxhjälp något som du tror skulle kunna öka elevernas känsla av kontroll 
och välbefinnande?  


