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Abstract 
 
I dagens samhälle talas allt oftare om utbrändhet och andra psykiska åkommor som uppträder 

till följd av stress. Utbrändhet eller ”utmattningsdepression” är idag den snabbast växande 

diagnosen bakom ökningen av sjukfrånvaro de senaste åren, varför det är relevant att försöka 

hitta olika medel för att kunna hantera stress.  Fysisk aktivitet anses bland annat kunna ge 

utlopp för inre spänningar och därmed också minska stressens negativa verkningar. I en 

undersökning gjord av Skolverket 2004 framkom att stress är vanligt förekommande i 

skolmiljön. Syftet med denna undersökning är således att försöka påvisa fysisk aktivitets 

inverkan på stress, både positiv och negativ sådan.  

Undersökningen omfattar intervjusvar från tolv elever och sex lärare och fokuserar på 

deras tankar och upplevelser kring stress i relation till fysisk aktivitet. Resultatet visar att 

fysisk aktivitet skulle kunna ha inverkan på hur stress hanteras. För att ytterligare stärka 

sambandet mellan stresshantering och fysisk aktivitet skulle denna undersökning kunna ligga 

till grund för fortsatta studier inom området.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle talas det ofta och mycket om hur vi på olika sätt påverkas av stress. Åldern 

tycks inte längre ha någon betydelse för vem det är som drabbas. Det gjordes på 1980-talet en 

svensk undersökning som kallas Östgötastudien. Genom denna, som gjordes på 400 slumpvis 

utvalda barn ur befolkningen, visades att rädsla för att misslyckas på prov eller med andra 

uppgifter i skolan, samt dålig självkänsla var vanliga symptom hos svenska barn. Vart fjärde 

till femte barn plågades av sådana upplevelser. Studien visar att för stora eller felaktiga krav 

kan vara viktiga stressfaktorer. I Östgötastudien framkom även att allmän ängslan, otrygghet, 

nervös magvärk och huvudvärk, sömnstörningar och överkänslighet förekom hos ungefär vart 

fjärde barn i Sverige, detta enligt intervjuer med föräldrar och lärare i studien. Det noterades 

att cirka 18 procent av barnen hade så pass besvärliga psykiska symptom att de själva led av 

sitt tillstånd, eller att omgivningen led av det. Symptom på psykisk obalans och stress är 

mycket vanliga, i olika åldrar och bland både pojkar och flickor. (Miller, 1982) 

 

Skolverket genomförde 2004 en omfattande undersökning bland elever på landets skolor. I 

denna framkom bland annat att äldre elever i skolår 7-9 och i gymnasieskolan upplever sig 

vara stressade i skolan. Prov, mycket läxor och fritidsintressen som upptar större delen av 

kvällarna och därigenom inte lämnar mycket tid till läxor, är några faktorer som skapar stress. 

(www.skolverket.se) 

 

Enligt en av landets mest efterfrågade föreläsare när det gäller hälsa, träning och stress, 

Camilla Porsman, förekommer både positiv och negativ stress. Positiv stress är det vi 

upplever när vi har utmanande uppgifter framför oss och de samtidigt, på ett eller annat sätt, 

får oss att känna inspiration och arbetsglädje – något som på sikt också kan öka självkänslan. 

En annan typ av stress är den fysiska, som uppkommer när vi utsätter kroppen för viss 

påfrestning. Denna typ av stress kan också ha positiv effekt, eftersom våra muskler mår bra av 

en viss grad av belastning, likaså leder och skelett. Regelbunden motion är ett av de absolut 

bästa sätten att minska upplevelsen av stress.  

 

Med dessa fakta som bakgrund, och för att den ena av oss studerar till idrottslärare, medan 

den andra har både erfarenhet och intresse av stresshantering, vill vi undersöka om fysisk 

aktivitet har någon effekt eller inverkan på hur elever och lärare upplever och hanterar stress, 

både positiv och negativ sådan.  
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1.1 Hypoteser 
Vår ena hypotes före undersökningen var att idrottande elever aktivt och medvetet använde 

sig av fysisk aktivitet för att klara av krav i skolan och för att varva ner efter en lång skoldag. 

Den andra hypotesen var att de icke fysiskt aktiva eleverna inte kunde veta om de skulle må 

bättre om de varit mer fysiskt aktiva, eftersom de troligtvis inte hade något att jämföra med.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet i denna undersökning är att ta reda på om respondenterna anser sig kunna minska 

negativ stress med hjälp av mer fysisk aktivitet. Nedan följer definitioner av de tre perspektiv 

på stress som denna undersökning kommer att utgå ifrån, samt vilka olika konsekvenser stress 

kan ge. Det vi vill undersöka är hur stress, både positiv och negativ sådan, påverkar våra 

femtonåringar och även de lärare som arbetar i samma miljö som dessa elever. Vi anser att en 

undersökning som beskriver både lärares och elevers stressupplevelser, samt om man kan 

påverka eller förändra upplevelser av stress, är av stor relevans. Särskilt intressant i det här 

fallet anser vi vara fysisk aktivitet och dess inverkan på stresshantering, samt vilken syn lärare 

har på detta. Under våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi 

uppmärksammat att många elever saknar intresse för idrottsundervisningen i skolan, sällan 

deltar i densamma, samt ej heller särskilt ofta ägnar sig åt fysisk aktivitet på fritiden.  

 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:  
 

1 Hur beskriver elever och lärare i skolår nio upplevelser av positiv och negativ stress? 

2 Hur uppger de att de hanterar stress?  

3 Hur ser elever och lärare på fysisk aktivitet? Och vilken effekt upplever de att denna 

har när det gäller hanteringen av stress? 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning belyses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som betonar betydelsen av 

lärande och utveckling. Detta för att syftet är att undersöka elevers tillgodogörande av 

idrottsundervisningen i skolan, samt om elevernas upplevelser av denna undervisning har 

betydelse för grundläggandet av en hälsosammare livsstil. Fokuseringen kommer att ligga på 

att undersöka om fysiska aktiviteter kan underlätta stresshantering. Roger Säljö (2000) menar 

att lärandet har en viktig position i vår kultur och att det är knutet till de föreställningar om 

ekonomisk och social utveckling vi har, samt till en önskan att förbättra vår livssituation. Det 

sociokulturella perspektivet kommer därför att användas när kopplingar görs mellan elevers 

och lärares erfarenheter av fysisk aktivitet i relation till stressupplevelser. 

 
 
 

1.4 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsdelen definieras begreppet stress och hur stress kan påverka människor. Därefter 

följer metoddelen, där metod, urval och tillvägagångssätt beskrivs. I nästa kapitel redovisas 

och analyseras resultaten av undersökningen. I diskussionen knyts resultat ihop med tidigare 

forskning, egna teorier och konsekvenser som följer, samt hur man eventuellt kan gå vidare 

med fortsatta studier. 



 9

2 Bakgrund 

Alix Kirsta, en framstående engelsk skribent inom området hälsa och välbefinnande, påstår att 

stress som fenomen har följt oss sedan tidernas begynnelse, men att den idag är mer 

komplicerad. Livet självt är hårdare och ett mindre naturligt skeende än det var förr. Att 

uppnå den rätta jämvikten mellan för mycket och för lite stress har blivit en utmaning, särskilt 

för personer som lever ett liv under starkt tryck. Till dessa räknas bland annat skådespelare, 

journalister, företagsledare, kirurger och utövare av skiftande idrotter. En del stressforskare 

misstänker att många av oss håller på att bli missbrukare av våra egna ökade nivåer av 

stresshormoner, att vi är beroende av ständiga utmaningar som ett motgift mot den 

outhärdliga tanken på att få tråkigt. (Kirsta, 1986)  

 

En av vårt lands främsta forskare kring sömn- och stressproblematik, professor Torbjörn 

Åkerstedt, menar att stress framförallt handlar om att omvärldens och våra egna krav på oss 

själva blir för många och för svåra. För många kan det till och med behövas professionell 

hjälp, dels för att inse att man inte måste göra ”allt”, dels för att komma ur det grepp stressen 

har tagit om oss. Många lider också av en otålighetsattityd som gör att allt måste ske 

omedelbart. Personer som har denna attityd kallas ”Typ A-människor”. Dessa löper ökad risk 

för både störd sömn och hjärt- kärlsjukdom. Stress innebär en aktivering av kroppens 

försvarssystem, som svar på omgivningens krav. Oavsett om man oroar sig för pengar, sitt 

arbete, sin hälsa, familjens välfärd eller bara för att gå till tandläkaren, så blir man fysiologiskt 

aktiverad, det vill säga man får en höjd hjärtfrekvens, andningsfrekvens, eller insöndring av 

stresshormoner. (Åkerstedt, 2001)  

 

Camilla Porsman, en efterfrågad föreläsare i ämnena hälsa, träning och stress, hävdar att 

stress inte är någon sjukdom man drar på sig genom en bakterie eller ett virus. Inte heller går 

det att säga med bestämdhet att om vissa händelser inträffar blir man stressad. Det som 

upplevs som stressande för en person kan vara utmanande för en annan, och det som för det 

mesta upplevs som en härlig utmaning, kan bli stressande om något annat i tillvaron inte är 

som det ska. (Porsman, 2003) 
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2.1 Definitioner av stress 

 

Stress kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Här följer tre av Porsmans definitioner: 
 

• Psykisk stress, som kan vara både negativ och/eller positiv 

• Fysisk stress, som innebär den belastning vi utsätter vår kropp för 

• Teknostress, som är en del av vårt moderna samhälle 
 

 
2.1.1 Psykisk stress 

Enligt Porsman är den form av påfrestning vi normalt tänker på när vi pratar om stress; 

psykisk stress. Positiv psykisk stress upplever vi när de uppgifter vi har framför oss är 

intressanta och utmanande. Många presterar som bäst och tycker att det är som roligast att 

jobba när de har mycket att göra och när det finns en tidsgräns för när uppgifterna skall vara 

lösta. Vi får med detta möjligheter att bevisa både för oss själva och för andra att vi är 

duktiga. Vi får en känsla av tillfredsställelse över ett välgjort arbete – något som ökar 

självkänslan i längden. Negativ psykisk stress talar vi, om, när vi upplever att vi har så 

mycket att göra att vi inte hinner utföra våra uppgifter inom angivna tidsramar, eller när vi 

tycker att vi inte har de kunskaper som krävs för att lösa uppgifterna. Vi kan också känna av 

den negativa psykiska stressen när vi inte har tillräckligt mycket, eller tillräckligt utmanande 

saker att göra. 

 
När vi upplever att de krav som ställs på oss är för stora, när vi upplever att det inte finns någon 
mening med det vi gör, när det vi gör inte uppskattas av omgivningen eller när vi själva inte ser 
hur det vi gör kan spela någon roll för helheten, då upplever vi s.k. negativ psykisk stress. 
(Porsman, 2003: 2) 
 
 

Orsakerna till stress är väldigt individuella. Enligt Kirsta utsätts vi för både fysiska och 

psykiska krav utöver det vanliga till och med när vi har skoj och roar oss, eftersom stress är 

det tillstånd med vilket vi reagerar när det ställs olika krav på oss. Orsakerna till stress har 

förändrats genom tiderna, men vårt primitiva gensvar på dessa orsaker är dock oförändrat.  

 
Vi kan inte hantera de vanliga vardagliga stressituationerna i den moderna världen genom 
fysiska ansträngningar. Följaktligen är kroppens gensvar på dessa utmaningar ofta inte 
ändamålsenligt. (Kirsta, 1986: 19) 

 

När vi ställs inför situationer som ständigt upprepas, som varar länge och som omedvetet 

aktiverar kroppen, samlar vi på oss energi som inte kommer till användning. Kirsta menar att 
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detta i sig inte är skadligt, så länge vi har möjlighet att göra oss av med den energi och 

spänning som alstras i kroppen genom den primitiva kamp-/flyktreaktionen. Lyckas vi inte 

göra oss av med detta, kan det fysiska trycket gradvis öka och sedermera leda till utmattning 

och slutligen sjukdom. För att undvika att detta sker måste vi alltså lära oss att antingen 

minska trycket genom mer krävande fysisk aktivitet, för att på så sätt göra oss av med nervös 

spänning och energi, eller att ”stänga av” aktiveringsresponsen genom olika 

avslappningstekniker.  

 

Kirsta anser vidare att mycket av stressupplevelsen kommer av känslor som aggressivitet, 

otålighet, vrede, ångest och rädsla. Samtliga dessa känslor väcker kroppens stressreaktioner, 

och i kombination med exempelvis felaktigt sammansatt kost, rökning och alkohol bidrar de 

till ytterligare fysiska påfrestningar. Vad som egentligen räknas som stress beror dock på vår 

egen uppfattning av det. Med andra ord kan brist på stimulans vara lika stressande som för 

mycket stimulans, men stressen i sig blir inte skadlig förrän vi inte kan kontrollera våra 

reaktioner på den. Människokroppen är också mycket väl utrustad för att hantera stress, men 

bara till en viss nivå. Om anpassningsförmågan blir överansträngd och inte orkar mer, slutar 

kroppen att fungera friktionsfritt och olika organ drabbas. Kroniska magbesvär, huvudvärk, 

utslag, ont i ryggen, oregelbunden andning och sömnlöshet kan då uppträda. Stress kan även 

visa sig i form av fysiska signaler, eftersom kroppen vidarebefordrar stress på olika sätt. Mer 

om detta följer i nästa stycke som behandlar begreppet fysisk stress.   

  
 

2.1.2 Fysisk stress 

Enligt Porsman är fysisk stress helt enkelt den belastning vi utsätter vår kropp för. Den 

sortens stress kan vara positiv, eftersom belastning av muskler, leder och skelett genom 

regelbunden motion är bra. Det bygger upp vårt immunförsvar, förbättrar vår hållning och vår 

förmåga att orka sitta still på en arbetsplats hela dagarna. Stressen, eller belastningen, kan 

dock bli för stor om vi tränar för mycket, eller omvänt, om vi inte motionerar alls. Tränar vi 

för mycket hinner inte kroppen reparera och återhämta sig själv, vilket sliter på den. Tränar vi 

inte alls får vi svårt att behålla en god hållning, vi drabbas lättare av mjölksyra i musklerna, vi 

blir fortare trötta och har generellt en lägre energinivå, vilket i sin tur kan påverka 

immunförsvaret negativt. Regelbunden motion är ett av de absolut bästa sätten att minska 

upplevelsen av stress och bränna bort de stresshormoner som frisätts i blodet. Dessutom 

innebär motion att vi tar en paus från alla pressande ”vardagsmåsten”, vilket i sig också 

minskar upplevelsen av stress.  
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Kirsta talar om att det tidigare automatiskt rådde balans mellan vårt energiintag och vår 

energiutveckling. Hon menar att vi förr förbrände våra kalorier som drivmedel för 

kroppsvärme och fysiskt arbete. Detta har dock förändrats genom att vi nu får värme, föda och 

bekvämligheter med minimala fysiska ansträngningar. Hon nämner bland annat stillasittande 

arbeten, arbetsbesparande apparatur i hemmen, automatisering inom industrin och 

motoriserade transportmedel, som exempel på de förändringar i vår livsstil som lett till 

minskad fysisk aktivitet. Genom rätt sammansatt kost och regelbunden motion håller man 

sjukdomar borta och befrias dessutom från den stress man eventuellt lider av. Det är nästintill 

omöjligt att överdriva fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet, eftersom detta befrämjar 

spänsten i kroppen och ger ökad energi. Regelbunden fysisk aktivitet har dessutom, enligt 

Kirsta, omedelbar effekt på oro och bekymmer, som många gånger kan upplevas som oerhört 

stressande.  Hon menar att det är svårt att förbli arg eller ängslig medan kropp och själ är 

upptagna av fysisk aktivitet, och att motion är ett utmärkt sätt att göra sig av med ansamlade 

spänningar, instängd aggression och frustration. Den fysiska aktiviteten tar helt enkelt bort 

effekten av både psykisk stress och muskelspänningar.  

 

Kirsta hävdar att människor som motionerar regelbundet har färre huvudvärksattacker, bättre 

sömn, färre besvär och obehag av de slag som förknippas med stress, en starkare känsla av 

inre lugn, ökad klartänkthet och koncentration, samt större fysisk uthållighet. Hon nämner 

också att forskning visat att starkt verkande kemiska ämnen i hjärnan insöndras under fysisk 

aktivitet. Dessa kallas endorfiner, och är morfinliknande ämnen som är förbundna med 

lyckokänslor och välbefinnande. Det är enligt Kirsta därför som motion ofta kan fördriva 

negativa sinnestillstånd som depression eller ångest. Vidare påpekar hon vikten av att ägna sig 

åt ”rätt” fysisk aktivitet, det vill säga träning anpassad efter individuell personlighet och 

förmåga. De flesta idrotter kräver tid och ansträngning, och detta innebär ofta att det är svårt 

att hinna med att ägna sig åt dem regelbundet, om man samtidigt har mycket annat att göra. 

Dessutom kan starkt tävlingsbetonade sporter som squash, öka stressbördan om man redan 

har en krävande livsstil. Det är viktigt att man inte driver sig själv för hårt och att man 

undviker långa motionspass då man tar ut sig helt, utan att ha tränat på rätt sätt inför det, 

eftersom det då är lätt att dra på sig skador, trötthet eller fullständig utmattning. 

 

Åkerstedt beskriver utöver den fysiska aktivitetens inverkan på hur vi hanterar stress även 

sömnens betydelse. Han menar att fysisk aktivitet ständigt ger hjärnan impulser och håller den 
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vaken. Det finns situationer då fysisk aktivitet kan vara förenat med efterföljande sömnighet, 

exempelvis vid monoton, lågintensiv motion. Lättare motion, det vill säga runt 45 minuters 

promenad, leder till avslappning efteråt, med bland annat ökning av blodflödet. Denna 

avslappning medför en viss sömnighet, vilket är positivt om man ska sova, men negativt om 

man tänkt ägna sig åt någonting som kräver koncentration. Mycket kraftig och ansträngande 

motion leder till att insomningen försvåras upp till en timme efteråt. Sömnstörningar är för 

övrigt ovanliga bland fysiskt aktiva människor. Åkerstedt menar vidare att det under 

puberteten inträffar en rad hormonförändringar som både förskjuter dygnsrytmen och ökar 

sömnbehovet, vilket man bör tänka på när man tränar och arbetar tillsammans med tonåringar. 

 

 

2.1.3 Teknostress – en del av vårt moderna samhälle 

Porsman nämner en tredje typ av stress; den så kallade teknostressen. Hon menar att dagens 

tekniska utveckling går fortare och fortare, och att det i sig är positivt, eftersom många nya 

maskiner förenklar och snabbar på en hel del olika processer. Den nya tekniken gör det alltså 

möjligt att få mer gjort på kortare tid. Problemet är att många, ofta omedvetet, förväntar sig att 

vi människor skall hålla samma tempo som maskinerna. Vi upplever oss bli mer effektiva 

med maskinernas hjälp. Men det är inte så enkelt. Många av oss är överstimulerade utan att 

inse det. Att hålla ett högt tempo hela tiden utan att ta pauser i arbetet är normalt för maskiner, 

men det har också blivit normalt för oss. Teknostressen har både fysiska och psykiska 

komponenter. Att jobba hårt och vara fullt koncentrerad kräver mycket energi och kan därför 

göra oss mentalt utmattade. Många är stolta över att kunna göra många saker samtidigt, men 

ur stressynpunkt är det inte bra att göra många saker samtidigt. I själva verket pendlar hjärnan 

fram och tillbaka mellan de olika sakerna vi koncentrerar oss på, och även om vi får mycket 

gjort innebär det en stressupplevelse för kroppen. 

 

 

2.2 Vad som händer i kroppen när vi är stressade 
Porsman beskriver kroppens reaktioner vid stress. Hon menar att den till stor del reagerar på 

samma sätt oavsett vilken typ av negativ stress det handlar om. Man brukar tala om ”kamp 

eller flyktreaktionen”. Uttrycket syftar på att det i kroppen sker en rad förändringar som 

förbereder oss för att antingen kämpa, slåss eller fly. Detta tros vara nedärvt i våra gener 

genom de allra tidigaste människorna. I deras fall handlade det om att antingen försöka döda 
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ett attackerande rovdjur, eller kanske fientliga grannstammar, eller att fly från desamma. Även 

om deras stressituationer var väldigt olika våra så reagerar våra kroppar på samma sätt; 
 

• Pulsen ökar för att hjärtat ska kunna pumpa ut mer blod till de stora muskelgrupperna. 

• Hjärnan och även mindre muskelgrupper/kroppsdelar som händer och fötter, får 

minskad blodtillförsel. 

• Blodtrycket stiger. 

• Muskelanspänningen ökar. Det här sker helt omedvetet när vi blir stressade och det är 

därför vi kan få ont i exempelvis nacke och axlar trots att vi sitter korrekt. 

• Psykisk anspänning sker. Vårt uppmärksamhetsområde krymper och som en följd av 

att vi känner oss hotade/stressade ökar risken för att vi börjar tänka negativt. 
 

Vidare menar Porsman att flera av dessa förändringar initieras genom en ökad utsöndring av 

stresshormonerna adrenalin och noradrenalin. Förutom ovan nämnda förändringar sker också 

en vidgning av bronkiolerna i lungorna, i syfte att maximera syreupptaget. Ett av symptomen 

på att detta sker, är att andningen ökar och blir häftigare. Andra, mindre viktiga organ ur 

kämpa-/flysynvinkel, skruvas ner. Njurar och könsorgan får mindre blod och mängden 

magsyra och bukspott minskar. Kortisol är ett annat hormon, en så kallad signalsubstans i 

hjärnan, som frisätts vid stress. Om nivåerna av kortisol är förhöjda under lång tid kan det 

försämra vårt immunförsvar och leda till att de hormon som har en uppbyggande eller 

reparerande uppgift i kroppen hämmas eller störs. 

 

 

2.3 Konsekvenser av negativ stress 
”Kamp-flykt-reaktionen” är funktionell i en akutsituation, menar Porsman. Men om vi mer 

eller mindre konstant stressar, kan det leda till allvarliga konsekvenser ur hälsosynpunkt. I en 

första fas drabbas många av spänningshuvudvärk, hård mage eller sura uppstötningar, ibland 

lätt yrsel. Andra vanliga symptom är dåligt minne, tillfälliga blackouts, lätt yrsel, svårigheter 

att sova trots att man känner sig utmattad, hög puls mest hela tiden och ibland en känsla av att 

det är svårt att ta tillräckligt djupa andetag. Värk i nacke, axlar och rygg är andra typiska 

stresstecken, liksom en upplevelse av mjölksyra i armar, axlar och ben, trots att man inte 

tränat. Psykiska symptom är oro, irritation, att känna sig lättsårad och lätt deprimerad. Gör 

man inte något åt stressen kan problemen förvärras och i nästa fas leda till magkatarr, magsår, 

hormonrubbningar och till och med hjärt-/kärlsjukdomar. Psykiska symptom av långvarig 

stress är ångest, depression och utbrändhet. 
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Åkerstedt beskriver liknande psykiska symptom. Kombinationen av lust till sena vanor och 

tillgänglighet till underhållning nattetid ger för lite sömn och påverkar således vakenheten och 

funktionsnivån under skoldagen. De tonåringar som glider iväg mest mot att bli 

kvällsmänniskor hinner heller inte äta ordentligt före skolan och blir således belastade i 

dubbel bemärkelse. Ny forskning visar att barn som är kvällsmänniskor får betydligt sämre 

betyg, tycker sämre om skolan, och dessutom uppskattar sin kropp mindre än vad barn som är 

morgonmänniskor gör.  En oregelbunden livsstil, beroende på att man hellre ägnar sig åt olika 

aktiviteter på nätterna istället för på dagtid, leder också enligt Åkerstedt till störd sömn. 

Ständig stress utan återhämtning påverkar hjärnan, så att den fysiologiska förmågan att svara 

på belastning till slut upphör att fungera, och en ofantlig trötthet infinner sig. Sömnen ger inte 

längre den återhämtning den skall ge och man vaknar tröttare än när man gick och lade sig. 

Det är detta tillstånd som kallas ”utbrändhet” eller ”utmattningsdepression” och som idag är 

den snabbast växande diagnosen bakom ökningen av sjukfrånvaro de senaste åren.  

 

 

2.4 Skolan som stressfaktor 
I Skolverkets undersökning från 2004 framkom tydligt att eleverna visste vad stress innebär. 

Såhär tänkte eleverna i undersökningen när de hörde ordet stress: 

 
Stress är att behöva skynda sig och att ha bråttom. Stress är att inte hinna äta frukost. Stress är 
det som mamma känner när hon springer runt och försöker hinna med hundra saker på en gång. 
Stress är korta raster och att försöka hinna i tid mellan lektioner. Stress är att ha mycket att göra, 
att ha mycket läxor och läxor som krockar med en eller flera fritidsintressen som man vill ägna 
sig åt. Stress är jobbigt, stress gör en deprimerad. (Skolverket, 2004. Rapport 256) 
 
 

Det framkom också att skolarbetet inte alltid är det största stressmomentet, utan tiden efter 

skoldagens slut. Flera av eleverna hade fasta aktiviteter en eller flera gånger varje vecka och 

det var ofta svårt att hinna med både läxor och fritidsaktiviteter. Men även elevers 

prestationsstress är ett tecken att ta på största allvar. Stress bland elever är ett stort problem i 

skolan. Tidigare undersökningar gjorda av Skolverket vittnar om att upplevelser av stress hos 

eleverna har gått ned i åldrarna. I undersökningen som gjordes 1997 ansåg sig var femte 

grundskoleelev vara stressad i skolan. Detta har idag ändrats till att omfatta var tredje elev. 

Att vara utsatt för stress under långa perioder är negativt för hälsan, därför är det allvarligt att 

den ökande stressen nu dessutom gått ned i åldrarna.  
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Skolverkets undersökning visar att för mycket läxor är en stor stressfaktor. Det är också 

vanligt att elever som känner sig stressade kopplar dessa känslor till brist på tid till att ta sig 

från en lektion till en annan, och till att hinna äta lunch. I en undersökning genomförd av 

Barnombudsmannen (2004) fick barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år bland annat svara på 

frågan ”Vad är stress?”. Det framgick tydligt att även eleverna i denna undersökning kände 

till och kunde förklara begreppet. (Skolverket, 2004. Rapport 256) 

 

 
2.5 Definitioner och anledningar till fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet, att aktivera sig fysiskt, det innebär troligtvis för de flesta människor att röra 

på sig på ett eller annat sätt. Men av vilka anledningar rör man på sig egentligen? Är det för 

att må bra, eller för att bli vältränad och få en fin kropp? Eller finns det andra anledningar till 

att röra på sig och vara fysiskt aktiv? Ett exempel på en sådan anledning tar Annerstedt (2001) 

upp i kapitel 7: ”Från fysisk fostran till hälsoarbete.” Han beskriver här att kroppen varit och 

är föremål för människans uppmärksamhet sedan lång tid tillbaka. Media tas upp som 

exempel och att det där talas mer än någonsin om våra kroppar, hur vi kan förändra dem och 

göra dem mer attraktiva, förmodligen är det numera viktigare med ett vältränat yttre än vad 

det tidigare varit.  

 

I TV, tidningar, film och reklam möts vi kontinuerligt av bilder på slanka, vältränade, brunbrända och 
sexuellt utmanande kroppar. En vältränad kropp uppfattas som ett moraliskt föredöme och vittnar om god 
hälsa och självdisciplin, medan en otränad kropp förknippas med ohälsa slapphet och bristande karaktär. 
Då blir kroppen något man måste värna om och sköta.  (Annerstedt, 2001:111) 

 

Att inte ägna sig åt fysisk aktivitet samt att stressa och äta dåligt är enligt Annerstedt 

framträdande drag i en livsstil som ur ett längre perspektiv leder till ohälsa. Vidare menar han 

att medborgarnas hälsa under en längre tid setts som en samhällsangelägenhet och därmed 

också något som av samhället bör skötas om, genom olika åtgärder. Att anpassa den 

arbetsmiljö kroppen befinner sig i, så att kroppen kan fungera på ett bra sätt under så lång tid 

som möjligt, och att ägna sig åt fysiska aktiviteter i form av att träna och röra på sig för att 

kroppen ska må så bra som möjligt, är saker som tas upp. Detta kopplas sedan vidare till 

idrottsämnet i skolan, som Annerstedt menar har en viktig roll när det gäller att ta hand om 

hälsan i samhället. Inom idrottsämnet finns det ett begrepp som heter Hälsoism. Detta 

begrepp fokuserar på sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Många idrottslärare anser 
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att om man ägnar sig åt fysisk aktivitet så leder detta automatiskt till god hälsa. Dessa lärare 

menar att elever som inte rör på sig enbart har sig själva att skylla om de mår dåligt på grund 

av att de inte rör på sig. De definierar också fysisk aktivitet och hälsa som ett uttryck för 

självkontroll. Smith (1991) anser att den idealiska fysiska aktiviteten är den man själv tycker 

är rolig att utföra. Han tar upp att människors uppfattning av vad fysisk aktivitet länge varit att 

aktiviteten helst bör vara ansträngande för att den ska räknas eller vara effektiv.  

 

Smith tar upp många av de fördelar som fysisk aktivitet medför för vårt välbefinnande. Bland 

annat skriver han om motionens skyddande inverkan och tar i detta avsnitt upp 

undersökningar som en amerikansk forskare vid namn Ralph Paffenbarger jr gjort. 

Paffenbarger undersökningar visade att hamnarbetare med ett fysiskt krävande arbete mer 

sällan drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än vad människor med mer stillasittande yrken 

gör. Undersökningarna som gjordes visade också att de människor som ägnade sig åt fysiska 

aktiviteter på fritiden mer sällan dog genom hjärtsjukdomar. En av dessa undersökningar 

gjordes på 50 000 män som intervjuades. Det visade sig att de män som var mer fysiskt aktiva 

drabbades av 40 % mindre hjärtinfarter än de som sällan ägnade sig åt några fysiska 

aktiviteter. Dessa exempel tar Smith upp som bevis på att regelbunden fysisk aktivitet i 

längden leder till mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dock anser han samtidigt att fler 

undersökningar är nödvändiga för att man ska kunna fastslå hur mycket fysisk aktivitet som 

behövs för att det ska anses vara tillräckligt. 

 

 

2.6 Styrdokumenten om fysisk aktivitet i skolan 
I styrdokumenten för ämnet Idrott och hälsa framgår vikten av att utveckla kunskap om 

kroppens funktion, samt betydelsen av fysisk aktivitet i relation till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Ämnet Idrott och hälsa skall syfta till att utveckla fysisk, psykisk och social 

förmåga. Det ska också ge kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan och väcka 

elevers intresse för nya aktiviteter. Eleverna skall stimuleras till regelbunden fysisk aktivitet 

och därigenom ta eget ansvar för sin hälsa. Kursplanen betonar också det starka sambandet 

mellan livsstil, miljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet skall därför lägga grund till en aktiv och 

hälsofrämjande livsstil. (www.skolverket.se) 
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3 Metod 

3.1 Genomförande, urval och etiska överväganden 

Undersökningen är kvalitativ i form av bandinspelade semistrukturerade intervjuer med sex 

idrottande elever, sex icke-idrottande elever, tre idrottslärare samt tre lärare i andra ämnen. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren använder sig av en färdig frågelista, men 

där frågorna är av flexibel karaktär och där respondenten ges möjlighet att utveckla och 

förklara mer utförligt om sina synpunkter. Semistrukturerade intervjuer, anser vi, ge en 

bredare och mer ingående svar än vad som ges vid en enkätundersökning. Valet av kvalitativt 

arbetssätt som metod är beroende på undersökningens syfte. Intervjuerna lämpar sig här bättre 

eftersom vi förväntar oss mer djupgående svar, där respondentens känslor och erfarenheter 

innefattas. Detta stöds av Denscombe. 

 

Om forskaren hellre vill undersöka emotioner, erfarenheter och känslor än 
mer okomplicerade faktafrågor, kan han eller hon vara i sin fulla rätt att 
föredra intervjuer framför frågeformulär. Emotionernas, erfarenheternas och 
känslornas natur är sådan att de snarare behöver utforskas än bara redovisas 
med ett ord eller två. (Denscombe, 2000:) 

 

Med hänsyn till genusperspektivet används lika antal flickor och pojkar, respektive män och 

kvinnor i undersökningen. Både elever och lärare som omfattas i intervjuerna kommer att 

tillfrågas på en högstadieskola. Eleverna som kommer att intervjuas går i år 9. Eftersom vi 

genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning har kännedom om dessa elever görs ett 

strategiskt urval, för att få så utförliga svar som möjligt. Intervjumaterialet kommer, 

tillsammans med litteraturstudier, att analyseras och användas vid sammanställningen av 

examensarbetet. Namn på skola, elever eller personal kommer inte att framgå i 

resultatredovisningen. Ett brev med information till elevernas föräldrar kommer också att 

skickas hem för underskrift vad gäller de bandade intervjuerna, och i vilket syfte dessa skall 

användas.  
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4  Resultatredovisning 

Intervjuundersökningen påbörjades efter medgivande i form av underskrift av elevernas 

föräldrar. Inlämningar av föräldrabreven var spridda över en veckas tid, vilket berodde på att 

eleverna lämnade in breven vid olika tillfällen, samt intervjuerna fick anpassas till 

undervisningen, dvs. när eleverna var tillgängliga. De allra flesta intervjuerna skedde på 

skolan under lektionstid, medan endast ett fåtal gjordes då eleverna hade rast eller hade slutat 

för dagen. 

 

 

4.1 Elevernas tankar och upplevelser kring stress 
På den första frågan när eleverna skulle definiera vad positiv respektive negativ stress är för 

dem, blev svaren ganska lika. Nästan samtliga ansåg att det fanns positiv stress och att detta 

innebär stress som gör att man arbetar effektivare och att det ibland kan behövas lite stress för 

att man inte ska lata sig för mycket. Det fanns dock ett par undantag där man ansåg att det inte 

fanns någon form av positiv stress, detta var elever som inte idrottade. Negativ stress innebar 

att man blev lättirriterad, uppjagad, fick sömnsvårigheter, blev varm i kroppen samt kände sig 

okoncentrerad. På frågan om man stressade mycket så var det också ganska enhetliga svar, de 

flesta stressade inte särskilt mycket och när man gjorde det så var det ofta i samband med 

skolan och arbetet där som gjorde att stressen ökade. Hur man tacklade stressen varierade 

också. Någon låste in sig på sitt rum, en annan blev tystlåten och fåordig och kände sig 

allmänt irriterad. En flicka sa att hon försökte ta det lugnt och fokusera på det som skulle 

göras och sedan tänka att man bara kunde göra sitt bästa och att detta trots allt var allt hon 

kunde göra. Eleverna som idrottade och ägnade sig åt mer fysisk aktivitet kände sig ofta mer 

stressade än de elever som inte idrottade. Några av eleverna tog hjälp av någon i sin 

omgivning när de stressade, det var främst flickorna som gjorde detta. Man använde sig då av 

föräldrar och lärare, framförallt var det lärare eftersom stressen ofta kom i samband med 

skolarbetet. Man kunde då diskutera med läraren hur man kunde underlätta skolarbetet och 

kanske få uppskov för vissa saker och göra det senare istället. Några av flickorna diskuterade 

också sin situation med kompisar då de kände sig stressade. Detta underlättade eftersom de då 

kände att de inte var ensamma om att ha mycket att göra och de kunde då lättare slappna av. 

Ett par av de elever som idrottade talade också med sina föräldrar om skolarbetet och tog 

hjälp av dem för att hinna med allt som skulle göras när de kände sig stressade.  
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4.2 Elevernas tankar och upplevelser kring fysisk aktivitet 
Eleverna definierade begreppet fysik aktivitet ganska olika. De flesta av de elever som 

idrottade ansåg att det var när man jobbade hårt med kroppen och att man skulle anstränga sig 

mer än vad man gör till vardags. Detta var genomgående deras första definition. När de tänkt 

efter ett tag så kom dock ett par av dem fram till att det även kunde vara att ta en promenad 

eller att bara röra sig lite för motionens skull. De elever som inte idrottade svarade först och 

främst att fysisk aktivitet var när man rör på sig men att det inte behövde vara en särskild 

kraftig ansträngning. De menade att det kunde röra sig om en promenad eller en cykeltur t.ex. 

De allra flesta eleverna ägnade sig åt någon fysisk aktivitet. Även de som inte ansåg sig vara 

idrottande elever kunde ibland styrketräna, promenera eller ta en löptur. Enbart två av tolv 

elever uppgav att de i stort sett aldrig motionerade bortsett från skolidrotten. De som idrottade 

höll på med fysiska aktiviteter flera dagar i veckan, de flesta i stort sett varje dag i någon 

form. Det rörde sig då om bollsporter, löpning, promenader, gymnastik, friidrott och 

styrketräning. Ett par av eleverna hade en paus från idrottandet på fritiden, en flicka hade 

slutat för tillfället på grund av att skolan tog mycket tid och den andra för att hon inte trivdes 

med tränarna i sin idrott. Båda planerade dock att ta upp idrottandet igen inom kort. 

 

 På frågan om eleverna tyckte att den fysiska aktiviteten hade betydelse för sitt skolarbete så 

ansåg de idrottande eleverna genomgående att den hade det. Även ett par av de icke 

idrottande eleverna ansåg att de presterade bättre om de rörde på sig. Motiveringen till att de 

presterade bättre var att de kände sig lugnare och kunde slappna av när de gjorde något annat 

mellan varven. Det var skönt att få rensa huvudet för ett par timmar och sedan återgå till 

skolarbetet. Dock fanns det vissa perioder där idrotten ibland kunde ta mycket tid och att då 

skolarbetet kunde bli lidande eftersom de ägnade mer tid åt idrotten än åt skolan. Detta kunde 

då medverka till att eleverna stressade lite extra för att hinna med allt. Samtliga elever ansåg 

att om de var stillasittande alldeles för mycket så mådde de inte bra i allmänhet och kände sig 

slöare, de nämnde bland annat att de hade problem med sömnen under dessa perioder. En av 

eleverna var väldigt emot idrottande, det fanns enbart en idrott som varit intressant för honom 

genom åren men i nuläget så var han totalt ointresserad av allt som hade med idrott att göra. 

 

De flesta av eleverna ville ha mer skolidrott och upplevde skolidrotten som något positivt, de 

ville ha längre lektioner eller fler pass i veckan, detta gällde även några av de elever som inte 

idrottade. Två av flickorna hävdade att mängden idrott var lagom, det var en som idrottade 

och en som inte gjorde det. Enbart två tyckte att det var för mycket idrott i skolan, en flicka 
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tyckte att lektionerna kunde vara lite kortare och pojken som tidigare uppgivit att han var 

totalt ointresserad av idrott ville inte ha någon idrott alls såvida det inte var just den bollsport 

som han tyckte var rolig. Alla eleverna var överens om att deras idrottslärare var kompetent 

och kunde sina sak. De ansåg också att det var viktigt att få information och vägledning om 

olika sorters fysiska aktiviteter i skolan för att kunna hitta något som passade var och en. På 

frågan om deras inställning till fysisk aktivitet ändrats genom åren så svarade de flesta att den 

hade ändrats. De som idrottade mycket hade från att tidigare enbart tyckt att det var en rolig 

hobby nu även insett att det var viktigt för deras allmänna hälsa. De märkte stor skillnad när 

de inte idrottade eftersom de inte alls mådde lika bra som när de gjorde det. Även några av de 

icke idrottande eleverna delade denna uppfattning. En av flickorna hade tidigare tyckt att 

idrotten var tråkig och omständig eftersom man behövde duscha, byta om och sminka sig 

efteråt. Numera var hon av åsikten att det faktiskt var ganska kul med idrott i skolan och att 

det inte kändes lika omständigt längre. Några av eleverna uppgav att de haft samma åsikt om 

fysisk aktivitet under alla år, denna åsikt var vanligare bland icke idrottande dock. 

 
 
4.3 Lärarnas tankar och upplevelser kring stress 
Lärarna, både idrottslärare och övriga lärare ansåg att positiv stress var något som kunde 

hjälpa till att effektivisera arbetsinsatsen och att stress i viss grad ibland kunde behövas för att 

något skulle bli gjort. Idrottslärarna tog dock även upp att det kunde fungera som något 

positivt under tävlingssammanhang och att man i stressade situationer då kunde använda 

nervositeten och stressen till något positivt och på så sätt prestera bättre även där. De övriga 

lärarna relaterade istället till arbetssituationer framförallt. De flesta av lärarna ansåg att den 

negativa stressen var när det blev för mycket att göra på en gång. Det handlade då till största 

del om arbetet, ingen av lärarna stressade så mycket i hemmet. En av idrottslärarna ansåg att 

han tagit på sig för mycket arbete på olika håll och att detta ibland nästan blev ohållbart. 

Samtidigt ville han gärna ha mycket att göra, men ibland tyckte han att man på arbetsplatsen 

inte såg till att det fanns tillräckligt med resurser och att detta gjorde att han stressade onödigt 

mycket. Han gav som exempel när det ibland inte togs in extra vikarier som kunde avbelasta 

honom när han hade mycket att göra och att denna situation då bidrog till för mycket arbete. 

En annan idrottslärare blev väldigt stressad av vissa konfliktsituationer med elever eller 

föräldrar, det handlade då om att gehöret från föräldrarna var dåligt när hon tog upp 

situationer som hänt i skolan. Detta kunde ibland leda till känslor av frustration och irritation. 

Ytterligare en lärare, som var relativt ny i tjänsten, upplevde att det var stressigt med 
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betygsättning och när det blev för mycket arbete med åtgärdsprogram för svagare elever.  

Övriga reaktioner som framkom av stress var att lärarna blev varma i kroppen, uppjagade, 

fick sömnproblem samt blev ofokuserade på sina uppgifter. En lärare berättade bland annat 

om symptom av stress som ledde till svårigheter att somna, samt flera uppvaknanden per natt. 

En av idrottslärarna ansåg dock att han kunde släppa arbetet när han kom hem och kunde då 

varva ner. Han hade lång erfarenhet och när han blev väldigt stressad så brukade han efter att 

till en början ha jagat upp sig så småningom lugna ner sig och fundera över om det verkligen 

var någon mening att stressa så mycket, han resonerade då som en av eleverna; att man kunde 

bara göra sitt bästa och att detta var fullt tillräckligt.  

 

Gemensamt för lärarna var att alla tog hjälp av kollegor för att prata av sig när de kände sig 

stressade. Det var vanligt att man diskuterade sina problem när man hade mycket att göra och 

att detta då kunde fungera som terapi och verka avstressande. Det var dock inte lika vanligt att 

man talade om sina problem i hemmet, enbart ett par av lärarna tog upp stressade situationer 

på arbetet med familjen.  

 

 

4.4 Lärarnas tankar och upplevelser kring fysisk aktivitet 
Lärarna var enade om att fysisk aktivitet handlade om rörelse och motion. Idrottslärarna 

tillade dock att det handlade om att röra sig mer än till vardags, det skulle röra sig om en 

aktivitet som var utöver det man rörde sig i vardagen. Alla lärarna höll på med någon form av 

fysisk aktivitet. Det rörde sig då om cykling, promenader, orientering, dans och löpning. 

Antalet gånger per vecka varierade dock, idrottslärarna var något mer aktiva än de övriga 

lärarna. För ett par av lärarna varierade timantalet som lades ner på fysisk aktivitet under olika 

perioder beroende på hur det kändes i kroppen. Vissa av lärarna hade dragit ner på den fysiska 

aktiviteten jämfört när de var yngre. Alla lärarna ansåg att fysisk aktivitet påverkade 

välmåendet och arbetet i skolan, man kände sig piggare när man rörde på sig och kroppen 

fungerade bättre. De övriga lärarna hade lite eller ingen kännedom alls om hur 

idrottslektionerna i skolan var. Idrottslärarna tyckte att lektionerna fungerade som de skulle 

för det mesta och att responsen från eleverna var blandad men att skolidrotten för det mesta 

upplevdes som positiv ibland dem. Alla lärarna ansåg att det behövdes mer fysisk aktivitet i 

skolan, om inte skolidrott så åtminstone mer vardagsmotion. Alla var även överens om att 

många elever rörde sig alldeles för lite, detta ansågs bero på ett ökat intresse för datorer och 

TV bland annat. Ett par av lärarna framhöll dock att det fanns många duktiga idrottande 
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elever i arbetslaget och att dessa var elever även klarade sig bra i skolarbetet i övrigt. De 

övriga lärarna ansåg också att skolans idrottslärare var mycket kompetenta och kunniga i sitt 

arbete. Det fanns inte heller någon skillnad i svaren på om det var viktigt med undervisning 

och vägledning om olika sorters fysiska aktiviteter. Alla ansåg att det var viktigt för att 

eleverna skulle få prova på nya idrotter och hitta något som de kunde hålla på med framöver 

för att hålla sig fysiskt aktiva även efter avslutad skolgång.  

 

Ett par av lärarna hade ändrat inställning till fysisk aktivitet genom åren. Från att tidigare 

enbart varit en hobby och ett naturligt inslag i vardagen så hade det också blivit något som 

fick lärarna att må bra och känna sig friskare och starkare. Ett par av lärarna hade dock haft 

denna inställning så länge de kunde minnas. En av idrottslärarna hade också ändrat inställning 

till både de privata fysiska aktiviteterna och idrotten i skolan. Från att ha varit mycket mer 

resultat- och tävlingsinriktad i yngre år så hade han börjat se idrottsämnet som ett hälsoämne 

där det inte bara handlade om att prestera så bra som möjligt. Detta ansåg han berodde på 

personlig mognad och att han med åren kommit till insikt att man inte alltid behövde vara bäst 

när man idrottade, utan att det även kunde ske av rena hälsoskäl.  

 
 
4.5 Analys av resultat – elevernas tankar och upplevelser kring stress 
På frågan om vad positiv, respektive negativ stress är skulle vi ha varit lite tydligare och gett 

en förklaring till vad dessa begrepp kan innebära. Det märkte vi när det visade sig att vissa av 

eleverna inte riktigt förstod, och heller aldrig hört att det finns något som kallas positiv stress. 

För dem hade ordet stress bara negativ klang. Frågorna som följde direkt härpå gällde 

huruvida man känt sig riktigt stressade någon gång, och om man stressade ofta. Här fick vi en 

del svar där eleverna inte ansåg sig stressade överhuvudtaget, vilket gjorde att nästkommande 

frågor blev obesvarade, eftersom man här skulle berätta om just sådana situationer. De flesta 

eleverna svarade att de stressade i samband med sina skolarbeten, enbart en elev berättade om 

en annan situation där hon utsattes för stress. Hade eleverna fått mer betänketid och fått andra 

stressituationer beskrivna för sig, hade de förmodligen också kommit på andra tillfällen då de 

känt sig stressade. En alternativ form av intervju som utförts i grupp skulle därför vara av 

intresse. I denna skulle eleverna ha möjlighet att diskutera fram andra möjliga scenarion där 

stress kan förekomma.  
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De som upplevde sig stressade nämnde symptom som huvudvärk, magont och sömn-

svårigheter. Denna form av stress uppgavs komma av skolarbetet, inte av fysiska aktiviteter. 

Att det var elever som idrottade som upplevde sig som mest stressade skulle kunna tyda på för 

mycket aktiviteter överhuvudtaget. Det framkom dock inte något som visade på att dessa 

elever kände till sambandet mellan minskade stressupplevelser och fysisk aktivitet. Frågan är 

om de hade känt sig bättre eller sämre i kroppen om de ägnat mindre tid åt fysisk aktivitet. 

Man kan också ställa sig frågan huruvida de som inte idrottade, och som även kände sig 

stressade, skulle ha kunnat minska sin stressupplevelse med hjälp av mer fysisk aktivitet. 

Detta framkom inte av de frågor vi ställde, och svaren hade troligtvis inte sett annorlunda ut 

även om vi omformulerat frågeställningen, eftersom de icke idrottande eleverna inte kände till 

skillnaden mellan att vara fysiskt aktiv eller icke fysiskt aktiv.  

 

Eleverna använde sig mestadels av lärare för att minska stressupplevelsen och det var 

framförallt flickorna som använde någon i sin omgivning till detta. Vad detta beror på är inte 

helt klart men intrycket som gavs under intervjuerna var att killarna inte diskuterar jobbiga 

situationer med sin omgivning i samma utsträckning som flickorna.  

 

 

4.6 Analys av resultat – elevernas tankar och upplevelser kring fysisk aktivitet 
Att eleverna hade olika uppfattningar om vad fysisk aktivitet är hade vi förutsatt innan 

intervjuerna gjordes. Detta visade sig också stämma, de elever som var mer fysiskt aktiva 

relaterade ofta fysisk aktivitet till något där kroppen utsätts för en större ansträngning än 

vanligt. De menade då att man skulle ta ut sig och jobba hårt med kroppen, eleverna som var 

mindre fysiskt aktiva å andra sidan, relaterade begreppet fysisk aktivitet till att promenera och 

att röra på sig, det var inte tvunget att det skulle vara en hårdare ansträngning. Att det visade 

sig vara så här kan bero på att eleverna som är mer fysiskt aktiva inte ser ”vardagsmotion” 

såsom promenader som något ansträngande och därför inte heller relaterar det till fysisk 

aktivitet i samma utsträckning.  

 

De mindre fysiskt aktiva eleverna ansåg inte att skolarbetet påverkades i så stor grad av att 

röra på sig. Detta är kanske inte särskilt konstigt eftersom en del av eleverna inte hade som 

vana att röra på sig särskilt mycket. Då hade de heller inget att jämföra med eftersom det 

förekom så pass sällan att de rörde på sig. Dock visade det sig senare att även de flesta elever, 

både fysiskt aktiva och icke fysiskt aktiva, ansåg att de kände sig slöare och tröttare om de var 
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alltför stillasittande under en längre period. Av detta kan slutsatsen dras att den fysiska 

aktiviteten påverkar de flesta av elevernas allmänna välmående, även om de kanske inte alltid 

är medvetna om det. Möjligheten att de mindre fysiskt aktiva eleverna inte har reflekterat över 

att de skulle må bättre av att röra sig mer finns, särskilt då eftersom fysisk aktivitet inte är så 

vanligt förekommande i deras vardag och att de då inte tänker på att det påverkar dem.  

 

Eleverna syn på skolidrotten varierade, men de flesta tyckte att både idrottstimmar och lärare 

var bra. Många ville också ha fler lektioner och längre pass. Detta visar att även de mindre 

fysiskt aktiva eleverna trots allt har en ganska positiv inställning till att röra på sig även om de 

inte gör det på fritiden. Kanske har en del av de mindre fysiskt aktiva eleverna inte hittat rätt 

motionsform ännu, för det verkade som att de flesta av eleverna gärna rörde på sig om de 

gjorde något som de tyckte var roligt. Inställningen till fysisk aktivitet hade också förändrats 

hos en del av eleverna genom åren. Särskilt de fysiskt aktiva eleverna ansåg att motionen 

påverkade deras välmående och inte bara var något som man gjorde för att det var roligt. Ett 

par av de icke fysiskt aktiva eleverna hade ändrat inställning till skolidrotten och relaterade 

numera till den som något mer positivt. Vad detta beror på kan finnas olika orsaker till, men 

klassen som eleverna går i är en idrottande klass, och detta kan ha påverkan för hur elevernas 

allmänna inställning till fysisk aktivitet blir.  

 

 

4.7 Analys av resultat - lärarnas tankar och upplevelser kring stress 
Lärarna relaterade stressen framförallt till sina jobb. Det framkom inte att de stressade särskilt 

mycket utanför skolan. Den tydligaste skillnaden mellan svaren var att idrottslärarna 

relaterade den positiva stressen till tävlingssammanhang inom idrott. De övriga lärarna 

associerade denna form av stress till att det var något som gör att man blir effektivare, men 

inte nödvändigtvis i tävlingssituationer. Vid ytterliggare analys kring att idrottslärarna 

relaterade stress till tävlingssammanhang och att kunna prestera bättre så kan man ställa sig 

frågan om idrottslärarna är mer tävlingsinriktade i sina bedömningar av elever än övriga 

lärare. Att det skulle vara så framkom inte i intervjuerna, men frågan är ändå väl så intressant. 

I ett ämne som idrott där det så tydligt syns vilka elever som presterar bäst under lektionerna 

så borde det inte vara helt omöjligt att man som lärare har svårt att bortse från de 

förkunskaper eleverna har, vilket kanske gör att det blir svårt att bedöma de elever med sämre 

förkunskaper inom respektive idrott eftersom de inte är så framträdande under lektionen då de 

jämförs med de mer framstående eleverna, t.ex. i en idrott som fotboll. När det gällde den 
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negativa stressen i skolan så handlade det om konflikter och för mycket arbete eller för stora 

ansvarsområden. Det var dock ingen lärare som upplevde att denne var extremt stressad under 

långa perioder utan det var bara vid något tillfälle då det blev alltför mycket på samma gång. 

Att läraren som var ny i tjänsten var oroad och stressad över betygsättningen och andra nya 

arbetsuppgifter upplevde vi som något naturligt eftersom det är situationer som kräver stort 

ansvar, att känna lite stress när man ställs inför liknande lägen hör nog till vanligheterna bland 

nyutexaminerade lärare.  

 

 

4.8 Analys av resultat – lärarnas tankar och upplevelser kring fysisk aktivitet 
Att idrottslärarna var noga med att påpeka att fysisk aktivitet handlade om aktiviteter utöver 

det man rör sig till vardags, kom inte särskilt överraskande. I och med att alla lärarna var 

överens om att många elever ägnade sig åt för lite fysisk aktivitet kändes detta svar naturligt, 

särskilt då bland idrottslärarna eftersom deras uppgift är att ge eleverna färdigheter och 

kunskaper inom Idrott och hälsa som bland annat ska leda till att just de elever som rör sig för 

lite, börjar ägna sig åt mer fysiska aktiviteter på sin fritid. Detta kan även relateras till frågan 

om idrottstimmarna i skolan anses som tillräckliga där lärarna var överens om att de ville ha 

fler timmar. För även om lärarna menade att arbetslaget omfattade många idrottande elever, 

påpekade de tydligt att många elevers vardag innehöll alldeles för lite fysisk aktivitet. Alla 

lärarna ansåg att de själva var fysiskt aktiva, vilket var positivt. En del av lärarna hade dock 

varit mer fysiskt aktiva när de var yngre. Hur aktiva lärarna egentligen är och om de rör sig 

tillräckligt för att må bra är svårt att avläsa av svaren men medvetenheten om vilken betydelse 

den fysiska aktiviteten hade för deras välmående fanns definitivt bland dem. 

 

Idrottslärarna upplevde idrottstimmarna som mestadels positiva och både elever och övriga 

lärare ansåg att idrottslärarna var ytterst kompetenta. Just att kompetensen verkade vara stor 

hos idrottslärarna verkade göra att de flesta elever trots allt upplevde skolidrotten som något 

positivt. Ett par av eleverna påpekade att lärarna förklarade bra under genomgångar och att de 

även introducerade ett flertal idrotter i skolan som eleverna inte provat på innan. Denna 

variation kan säkert påverka hur både lärare och elever upplever idrottstimmarna eftersom det 

mer fler olika aktiviteter finns större chans att eleverna hittar något som just de är intresserade 

av, och att idrottsintresset då också kan bli större bland elever rent allmänt.  
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5  Diskussion 
Innan undersökningen sattes igång trodde vi att idrottande elever använde sig av sina fysiska 

aktiviteter för att klara av kraven i skolan, samt för att kunna varva ner efter en lång skoldag. 

Vårt antagande var också att de hade olika uppfattning om vad fysisk aktivitet egentligen är. 

Enligt styrdokumenten skall skolan förmedla kunskap om fysiska aktiviteters betydelse för en 

hälsosammare livsstil. Intresse skall också väckas för elevens fortsatta utövande av fysiska 

aktiviteter, även på fritiden. Under intervjuerna framkom att medvetenhet fanns om fysisk 

aktivitets betydelse för välbefinnandet, däremot kunde eleverna inte koppla samman detta 

med stresshantering. De kom dock, när de tänkte efter, underfund med att de faktiskt känt sig 

piggare och mer koncentrerade under perioder då de varit mer fysiskt aktiva än under de 

perioder då de varit stillasittande. Det framkom också att de flesta elever ansåg att 

idrottslärarna på skolan hade tillräcklig kunskap för att göra idrottsundervisningen intressant 

och varierad. Med svaren som gavs kan därför slutsatsen dras att elever har kännedom om de 

fysiska aktiviteternas betydelse för hälsan men att de inte reflekterat över om eller hur dessa 

aktiviteter påverkar deras stresshantering. Flera elever, särskilt de som var fysiskt aktiva, 

kunde känna sig rastlösa om de inte ägnade sig åt fysiska aktiviteter. Denna rastlöshet anser vi 

att man kan tolka som en form av stress och att eleverna därmed indirekt har kännedom om 

fysiska aktiviteters positiva verkan när det gäller stress. 

  

En annan teori var att de icke fysiskt aktiva eleverna inte kände till huruvida de skulle ha mått 

bättre om de varit mer fysiskt aktiva, eftersom de troligtvis inte hade något att jämföra med. 

Detta visade sig delvis stämma med vårt antagande. Samtidigt kunde de berätta att de mått 

aningen sämre och varit mer okoncentrerade under de perioder de varit alltför stillasittande. 

Samtliga elever ansåg att om de varit stillasittande för mycket mådde de inte bra. De kände 

sig slöare och nämnde att de bl.a. haft sömnsvårigheter.  

 

Lärarna i undersökningen var mer medvetna om sambanden mellan fysisk aktivitet och 

välbefinnande. En av de positiva effekter som nämndes, var att stressupplevelsen minskade 

när de ägnade sig åt regelbunden fysisk aktivitet. De flesta av lärarna ansåg att den negativa 

stressen var när det blev för mycket att göra på en gång. Det handlade då till största del om 

arbetet. Denna stress uppgavs leda till bland annat problem med sömnen. Det var svårt att 

koppla bort tankarna från arbetet och därmed svårt att somna, dessutom nämnde någon av 

lärarna perioder då denne ibland vaknade flera gånger per natt. Sömnsvårigheter talar också 

Åkerstedt om i sin beskrivning av de negativa konsekvenser som följer av stress; sömnen ger 
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inte längre den återhämtning den skall ge och man vaknar tröttare än när man gick och lade 

sig. I motsats till den lärare som upplevde sig ha svårt att somna och koppla bort tankar på 

arbetet, berättade en av idrottslärarna, att han kunde släppa arbetet när han kom hem och 

somna utan problem. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att idrottsläraren, som logiskt 

sett är mer fysiskt aktiv på grund av sitt yrke, kanske har lättare för att slappna av tack vare 

sin aktiva livsstil. Annerstedt påtalar också vikten av att ägna sig åt fysisk aktivitet, dels för 

ett ökat välbefinnande, dels för att arbetslivet ska fungera så bra som möjligt. 

 

De elever som var fysiskt aktiva definierade fysisk aktivitet som något mer ansträngande än 

att ”bara röra på sig”. Detta stämmer överens med det Smith skriver om vad den allmänna 

definitionen av fysisk aktivitet länge varit. Att denna uppfattning är på väg att förändras 

bekräftades av de icke idrottande eleverna, som ansåg att fysisk aktivitet innefattar all rörelse, 

inte nödvändigtvis ansträngande sådan. Eleverna som idrottade och ägnade sig åt mer fysisk 

aktivitet kände sig ofta mer stressade än de elever som inte idrottade, vilket är intressant 

eftersom vi ju vill påvisa den fysiska aktivitetens positiva inverkan på stress. Porsman menar 

att stressen, eller belastningen, även kan bli för stor om vi tränar för mycket eftersom kroppen 

då inte hinner återhämta sig mellan träningspassen. Vi drar med detta slutsatsen att orsaken 

till de idrottande elevernas stressupplevelser är utövande av alltför många olika aktiviteter 

sammantaget.  

 

När det gäller definitionen av stress kände inte någon av eleverna till att det finns något som 

kallas ”positiv stress”. För dem var all stress negativt, men när vi förklarade skillnaderna 

mellan positiv och negativ stress menade de dock att lite stress nog kunde bidra till att vissa 

saker, exempelvis skolarbeten, utfördes på ett mer effektivt sätt. Enligt Porsman presterar 

många som bäst och tycker att det är som roligast att arbeta när de har mycket att göra, och 

när det finns en tidsgräns för när uppgifterna skall vara lösta. Vi tror att anledningen till att 

eleverna i undersökningen nämner skolarbetet som det största stressmomentet är just för att 

det är den aktivitet som betecknas som minst rolig, i motsats till den fysiska aktiviteten som 

upplevs som positiv och därför sällan kopplas till stress – som av eleverna anses som negativt. 

 

Har då fysisk aktivitet någon inverkan på hur femtonåriga elever och deras lärare upplever 

och hanterar stress? Enligt Skolverkets rapport 256 framkom det att skolarbetet inte alltid är 

det största stressmomentet, utan tiden efter skoldagens slut. Flera av eleverna har fasta 

aktiviteter en eller flera gånger varje vecka och det är ofta svårt att hinna med både läxor och 
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fritidsaktiviteter. Samma svar gav många av eleverna som vi intervjuade, även här var det 

fritidsaktiviteter som bidrog till att eleverna sammantaget hade alltför mycket att göra och att 

detta i sig blev ett stressmoment för dem. De fysiska aktiviteterna var av skilda slag, och av 

olika mått, men fördelarna med att eleverna rörde på sig sades också medföra att de mådde 

bättre när de var aktiva. Det är uppenbarligen svårt för eleverna att hitta en balans för hur 

mycket aktiviteter de kan ha för att inte bli stressade av det. Detta framkom inte av 

intervjusvaren, men många av eleverna svarade att det emellanåt var mycket att göra i skolan, 

och att de kände sig stressade på grund av detta. 

 

Skolverkets rapport från 2004 visade att stress hos både elever och lärare är ett stort problem i 

skolan. Under våra intervjuer svarade de flesta elever att de inte stressade särskilt mycket, och 

när man gjorde det så var det ofta i samband med skolan och arbetet där som gjorde att 

stressen ökade. Här skiljer sig alltså svaren åt, om man jämför våra intervjuer med 

Skolverkets. Även om eleverna som vi intervjuade stressade emellanåt, så beskrevs det ändå 

inte som ett stort problem för dem. Lärarintervjuerna som vi gjorde visade inte heller att 

stressen var ett allvarligt problem för någon av de utfrågade, bara att det var ett problem som 

ibland uppkom. 

 

Beträffande svaren på frågan om inställningen till fysiska aktiviteter förändrats, svarade ett 

par elever att de numera tyckte att idrotten i skolan upplevdes som positiv till skillnad från 

tidigare. Särskilt positivt upplevde vi att den ökande medvetenheten om hälsan var. De fysiskt 

aktiva eleverna såg numera fysisk aktivitet, som inte bara något man gör för nöjes skull, utan 

också som något hälsofrämjande. Detta är även ett av målen med idrottsundervisningen. 

Styrdokumenten säger bland annat att Idrott och hälsa skall ge kunskap om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och väcka elevers intresse för nya aktiviteter.  
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6  Slutsats 
Eftersom vi enbart gjorde intervjuer på en skola, och i ett arbetslag, är det svårt att dra någon 

generell slutsats om huruvida stressen i svenska skolor minskat eller ökat sedan 2004. Det är 

dock tydligt att den fortfarande förekommer – i en grad som får betecknas som ohälsosam. 

Det framgår också av vår undersökning att fysisk aktivitet har positiv inverkan på hur stress 

hanteras – om man är medveten om hur mycket av varje aktivitet man kan ägna sig åt för att 

inte bli överansträngd.  

 

Vår undersökning visar dessutom att de fysiskt aktiva eleverna och även lärarna har kommit 

till insikt om de positiva effekter fysisk aktivitet har på förmågan att hantera stress. Denna 

medvetenhet känns positiv, inte bara för att dessa lärare och elever mår bättre, utan också för 

att de skaffat sig ökad kännedom om sin hälsa genom åren. Har de kunskap och kännedom om 

vad som får dem att må bra, kommer de troligtvis också att kunna sköta om sin hälsa bättre i 

längden.  
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Till förälder/målsman för 
 
 
Elevens namn: _________________________________________ 
 
 
Vi heter Kim Mellberg och Jimmy Knutsson och är studenter på Högskolan Kristianstad. Vi 
arbetar just nu med vårt examensarbete. För detta arbete kommer vi att under en dag genomföra 
intervjuer med ett antal utvalda elever. Där kan bl. a Ditt barn ingå, det är i nuläget inte bestämt. 
Syftet med intervjun är att försöka se om, och i så fall hur idrott påverkar hur barn upplever 
hantering av stress i skolan, samt vad vi som lärare, elever och övrig personal på skolan 
ytterligare kan göra för att minska stressupplevelserna där.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuerna med hjälp av bandinspelningar. Dessa inspelningar 
kommer att skrivas ut av oss, men i utskriften kommer inga namn att användas, ej heller namn på 
skolan kommer att finnas i rapporten. Allt material är endast avsett för oss. 
 
Bandinspelningarna är vårt personliga ansvar under arbetet med rapporten. Banden kommer att 
spelas över när examensarbetet är godkänt. 
 
Det är av stort värde för undersökningens tillförlitlighet att ditt barn får medverka.  
Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt på Kristianstad Högskolas Bibliotek. 
 
 
 

Tillåter Ni att Ert barn intervjuas?    Ja   Nej   
 
 
 
 
 
Datum________________________ 
 
 
Namn_________________________________________________________ 
 
 
Tack för att Du tog Dig tid att fylla i formuläret! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Kim Mellberg    Jimmy Knutsson 



Intervjufrågor 
 
 
 

1. Vad innebär positiv resp. negativ stress för dig? 
 

2. Berätta om någon situation då du känt dig stressad. 
 

3. Stressar du ofta tycker du? Berätta i så fall om sådana situationer. 
 

4. När kan det vara bra med stress? Berätta om det. 
 

5. Hur känns det i kroppen när du är stressad? 
 

6. Hur eller vad gör du när du känner dig stressad? 
 

7. Händer det att du tar hjälp av din omgivning för att minska stressupplevelsen? 
Hur går du i så fall tillväga? 

 
8. Hur förklarar du begreppet fysisk aktivitet? 

 
9.  Sysslar du med någon form av fysisk aktivitet på fritiden? Vad i så fall, och 

hur ofta? 
 

10.  Har fysisk aktivitet någon påverkan på hur du upplever ditt skolarbete? På   
vilket sätt i så fall? 

 
11.  Tycker du att du har för få eller för många idrottslektioner i skolan? 

 
12.  Hur skulle du önska att det var istället?  

 
13.  Har fysisk aktivitet positiv eller negativ effekt på hur du mår rent allmänt? På 

vilket sätt i så fall? 
 

14.  Hur upplever du idrottslektionerna i skolan? 
 

15.  Hur uppfattar du din idrottslärares kompetens? 
 

16.  Är det viktigt att få undervisning och vägledning om olika sorters fysisk 
aktivitet i skolan? Varför eller varför inte?  

 
17.  Har din inställning till fysisk aktivitet förändrats under årens lopp? På vilket 

sätt i så fall? 
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