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Referat  

Det diskuteras mycket om att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomarna. Forskning 

visar även på att den begynnande psykiska ohälsan inte åtgärdas under ungdomstiden, 

är risken för att den psykiska ohälsan fortsätter in i det vuxna livet. Därför skulle det 

vara viktigt att man kan upptäcka och även åtgärda barnens och ungdomars psykiska 

ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt.  

Skolrelaterad stress och nedstämdhet är de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa 

bland ungdomar. Elever på årskurs 9 står inför ett viktigt val beträffande sin fortsatta 

utbildning, och forskning visar att nedstämdhet kan ha en negativ inverkan på elevers 

akademiska förväntningar.  

Med denna studie ville jag undersöka hur upplevd stress och nedstämdhet utvecklas hos 

elever från årskurs 7 till årskurs 9, hur stöd inverkar på denna utveckling samt stödets 

inverkan på elevernas akademiska förväntningar på årskurs 9. Därtill var jag 

intresserade av om det fanns skillnader i dessa frågor bland flickor och pojkar. 

Som resultat fick jag att flickorna var över lag mera stressade och nedstämda än 

pojkarna, men flickornas stress ökade från årskurs 7 till årskurs 9, medan stressnivån 

hos pojkarna var rätt lika på årskurs 7 och årskurs 9. Nivån på nedstämdhet var rätt 

oförändrad från årskurs 7 till årskurs 9 både bland flickor och pojkar. Undersökningen 

kunde inte visa att erhållet stöd skulle ha påverkat varken upplevd stress eller 

nedstämdhet och inte heller de akademiska förväntningarna varken bland flickor eller 

bland pojkar. Dessa resultat sammanfaller med andra undersökningar som gjorts inom 

området.  

Sökord / indexord 

stress, nedstämdhet, akademiska förväntningar, stöd 
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1. Inledning 

Ungdomstiden börjar vid puberteten och stora fysiska och psykiska förändringar hör till denna 

livsfas. Under denna fas av livet sker det så småningom en psykologisk anpassning till de inre 

och yttre förändringarna och det är inte alltid lätt att skilja på vilket beteende som tyder på en 

anpassningsprocess och när ett beteendemönster kan ses som stört. Denna bedömning 

försvåras även av att utvecklingen hos de unga ofta sker ryckvis och att de unga sinsemellan 

kan vara i mycket olika utvecklingsstadier i samma ålder. (Aalto-Setälä & Marttunen, 2007). 

 Ett tecken som skiljer en kris från psykisk ohälsa är att vid en kris ligger fokus 

ofta på framtiden och man har positiva, ofta även starka mentala resurser till sitt förfogande, 

medan vid psykisk ohälsa sker det lätt en regression och energinivån är låg och kopplad till 

skyddsmekanismer och kan vara rätt okontrollerade. (Taipale, 1998; s. 318) medan Dodge 

(2012) har definierat psykiskt välmående som ett tillstånd där individens psykosociala, sociala 

och fysiska resurser är i balans med de utmaningar hen möter i sin tillvaro 

 Det talas mycket om den ökande psykiska ohälsan bland skolelever, men sällan 

tar man upp att trots allt mår de flesta skolbarnen ändå rätt bra. Men på grund av att det kan 

vara rätt svårt att speciellt i början upptäcka unga mänskors psykiska illamående, är det viktigt 

att vara vaksam och hålla denna möjlighet i tankarna, om ett barns eller ungdoms beteende 

börjar väcka oro. (Fröjd m.fl., 2004). 

 Man har i olika studier funnit att det finns skillnader mellan flickor och pojkar 

beträffande hur de upplever välmående och hälsa. Resultaten har visat på att flickorna har flera 

olika negativa symtom än pojkarna, samt att detta inte bara kan avfärdas som ett övergående 

fenomen. (Wiens m.fl., 2014).  

 Diskussionen om hur man kan stöda elever med psykisk ohälsa kommer att få en 

ännu större betydelse när den nya läropliktslagen har trätt i kraft den 1 augusti 2021. Då kommer 

skolplikten att förlängas tills barnet har fyllt 18 år eller har avlagt en examen på andra stadiet. 

(Social- och hälsovårdsministeriet, 2021). Detta kommer troligen att medföra att man måste ta 

itu med elever som tidigare skulle ha avbrutit sina studier när de har fyllt 15 år, men som nu 

har blivit skolpliktiga tre år till.  
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Denna undersökning kommer att basera sig på material från projektet FRAM, där elever från 

årskurs 7 och sedan på årskurs 9 har fått svara på en elektronisk enkät med frågor om bland 

annat välmående och framtida tankar om fortsatt utbildning. 

 

2. Stress 

2.1 Vad är stress? 

Pionjären inom stressforskning anses vara Hans Seyle, som 1936 lanserade sitt koncept om 

stress, där han beskrev en allmän, icke-specifik anpassning och maladaption hos råttor då de 

blev utsatta för olika skadliga och obehagliga element, så som fysiska skador, nästan dödliga 

förgiftningar och kyla. Själva begreppen stress och stressorer började Seyle använda lite senare 

i sin forskning. (Ursin & Eriksen, 2004).   

 Begreppet stress används i många olika sammanhang, både i akademiskt och 

vardagligt bruk. Definitionen av stress varierar och förändras med tiden och beror på i vilken 

kontext den används. (Johansson, 2017). 

 Vanligen definieras stress som en obalans mellan olika stressorer där kraven och 

utmaningarna inte är i jämvikt med de resurser personen besitter för tillfället. Det som avgör, 

ifall kraven och utmaningarna upplevs som stressorer, beror på individens tolkningar av 

situationen och hens tillgängliga coping-resurser. (Östberg m.fl., 2018).  

 Ofta upplevs ordet stress enbart som något negativt, men så som Ursin och 

Eriksen (2004) påpekar, kan stress vara både positiv, som även kan kallas för eustress, eller 

negativ distress. Huruvida stressen uppfattas som negativ eller positiv, beror på individens 

värderingar och bedömning av situationen. 

 Nyare forskning har dock mera visat på att man egentligen inte borde skilja på så 

kallad positiv eustress eller negativ stress, för man har funnit att båda typerna av stress ger 

upphov till ungefär likadana reaktioner och upplevelser. Bienertova-Vasku m.fl. (2020) har 

skildrat hur reaktionerna på så kallad positiv, eustress, inte enbart kan beskrivas som bra eller 

dåliga. Den positiva stressens inverkan på prestationen eller livslängden beror på samspelet 

mellan flertal olika faktorer mellan omgivningen och individens kropp och därmed 

rekommenderar de att man inte mera borde tala om negativ eller positiv, eustress, utan enbart 

om stress. 
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 Dessa upplevelser av stress påverkas av tidigare erfarenheter och kunskaper samt 

förväntningarna på situationen. Vissa stimuli upplevs nästan alltid som negativa, emedan 

tolkningar av andra stimuli kan variera enligt situationen eller tidigare erfarenheter. (Ursin & 

Eriksen, 2004). Enligt Giota och Gustafsson (2017) kan man skilja på primära och sekundära 

stressmönster och reaktioner, så som utmanande stress och förhindrande stress. Om en situation 

ses som ett hot för något i framtiden, ger detta upphov till förhindrande stress.  

 De primära stressreaktionerna kommer i bruk då en person inte klarar av att 

hantera en situation med sina vanliga metoder. De primära reaktionerna är en direkt respons på 

en situation som upplevs krävande på något sätt. Personen kan bli mera vaksam, pulsen och 

blodtrycket kan stiga, andningen blir snabbare och musklerna spänns. Om detta förhöjda 

alerttillstånd pågår en längre tid, kan personen börja få sekundära symtom av stress, bland annat 

koncentrations- och sömnsvårigheter, ångest, minnessvårigheter, värk i kroppen, nedsatt 

motståndskraft och svårt att återhämta sig. (Mieli 2014, s. 144). 

 Vid upplevd stress har mänskans skyddsberedskap aktiverats. Dess främsta 

mening är att upptäcka olika möjliga faror i tid och hålla oss vid liv. Så som Grandell (2015, s. 

24) har sagt så kan vi hoppa över vår egen lunch flera gånger, men vi kan vara någon annans 

lunch bara en gång. 

 Mänskans nervsystem och sätt att reagera på stressorer är egentligen byggt för 

akuta faror, där faran kommer snabbt och går raskt över, och följande fara kommer inte genast 

inpå den förra. På så sätt skulle kroppen ha tid att återhämta sig, men idag är de upplevda hoten 

inte snabbt kommande och övergående, utan snarare tvärt om. Mänskan utsätts för en 

psykosocial stress med en mobilisering av stresshormoner som hen inte kan ge utlopp för på ett 

ändamålsenligt sätt. Tidigare under evolutionen var reaktionen fly eller fäkta, men i dagens läge 

kan man inte göra någondera. Mänskor som utsätts för en sådan långvarig belastning har en 

höjd risk för stressrelaterade sjukdomar och symtom. Denna risk finns för både vuxna och barn. 

(Broberg m.fl., 2020). 

 

2.2 Orsaker och symptom på stress 

Uppväxttiden är en utmanade tid i en mänskas utveckling. Denna förändringarnas tid kan 

upplevas rätt stressande redan i sig då sker det förändringar både på det fysiska och psykiska 

planet, tillsammans med de kognitiva och sociala förändringarna som kommer. (Murberg & 
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Bru, 2016). Stress uppstår då en stressor, en stressupplevelse, sätter igång en fysiologisk 

aktivering som sedan ger en fysiologisk reaktion på stressupplevelsen. En och samma stressor 

kan tolkas och ge upphov till flera olika reaktioner, beroende på hur individen tolkar stressorn. 

Tolkningen kan bero på personens tidigare erfarenheter, kunskap, situationen, de förväntade 

följderna av stressorn, kulturella faktorer och personens genetik. Även diskrepansen mellan 

kraven och möjligheterna att hantera dem, inverkar på hur starkt stressen upplevs. Ju större 

diskrepansen är, desto starkare blir stresskänslan. (Johansson, 2017).  

 Vanliga psykiska symtom på stress är sömn- och koncentrationssvårigheter, 

irritation, negativa tankar och ångest. Somatiska symtom kan förekomma i form av mag-och 

huvudvärk, muskelspänningar, hjärtklappning, trötthet och nedsatt libido. Känsligheten för 

olika infektioner ökar och kanske får man en känsla av andningssvårigheter. Tiden verkar inte 

räcka till, vilket lätt leder till att man ökar på takten, man börjar välja bort aktiviteter som skulle 

ha en återhämtande effekt, och därmed har det uppstått en ond cirkel. (1177 Vårdguiden, 2021). 

En stressad mänska mår inte bra. Hen har ofta ångest, känner sig orkeslös och rädd och det kan 

även andra i omgivningen lägga märke till. (Keltikangas-Järvinen, 2008, s. 175).  

 Enligt Sandberg (2000) har de psykosociala faktorerna en betydande roll i 

uppkomsten av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, varav den kroniska stressen är den 

mest skadliga faktorn. Största delen av barnens och ungdomarnas stress kan kopplas till hemmet 

och dess omgivning, exempelvis föräldrarnas separation, psykisk ohälsa och/eller drogmissbruk 

inom familjen. Oväntade, akuta livomställningar, till exempel en allvarlig sjukdom, kan rubba 

på den fysiska och psykiska trygghetskänslan, och på så sätt öka även på den kroniska stressen. 

Till skillnad från den kroniska stressen, vilken ses som en risk för den psykiska hälsan, lämnar 

en tillfällig stress från en normativ livshändelse (ex. skolstart, födseln av ett yngre syskon) 

sällan några spår i barnets eller den unges känsloliv. 

 

2.3 Förekomst och utveckling av stress hos elever på högstadiet 

Enligt undersökningar har både stressupplevelserna och den stressrelaterade problematiken 

ökat bland tonåringar i Norden, likväl som i hela västvärlden.  Om denna stress fortsätter och 

blir kronisk när dessa tonåringar når vuxen ålder, ökar risken för utmattningssyndrom, som är 

en betydande faktor i sjukskrivningar. (Johansson, 2017). 



11 

 

 Karvonen m.fl. (2005) skriver om hur de finska ungdomarna uppger mer upplevd 

psykisk ohälsa på slutet av 1990-talet än tidigare. Det har framförts olika hypoteser som 

förklaringar till detta. En hypotes är förändringar i familjestrukturerna och föräldraskapet, en 

annan är de ökande kraven på utbildning för de unga och som en tredje hypotes är följderna av 

att ansvaret för hälso- och välfärdstjänsterna splittrades på 1990-talet till olika lokala operatörer 

och drogs ner ca 15 %. 

 Av gymnasie-elever har ca 60% av flickorna rapporterat att de är stressade av de 

krav de ställer åt sig, medan motsvarande siffra för pojkarna är 38%. Flickorna och pojkarna 

även reagerar på skolstressen på olika sätt. Flickorna internaliserar stressupplevelserna med att 

bli deprimerade utmattade och får en känsla av otillräcklighet, medan pojkarna har mera 

beteendeproblem och externa symtom, som cynisk inställning. (Salmela-Aro, 2012). 

 I en longitudinell studie, beskriven av Giota och Gustavson (2017), som gjordes 

mellan 1994 och 2010, fann man att antalet stressade elever på årskurs 9 hade ökat dramatisk 

under denna tid i Finland och Sverige. När Giota och Gustavson utförde en undersökning år 

2011 och 2014 om elevernas stress, fann de att elever som redan på 6 årskurs kände krav på 

skolframgång, hade hög stressnivå. Dessa upplevda krav ökade från årskurs 6 till årskurs 9, och 

därmed även stressen. De fann även ett samband mellan de psykosomatiska faktorer samt 

emotionell ångest och den stigande stressgraden från årskurs 6 till årskurs 9.  

 

3. Nedstämdhet 

3.1 Vad är nedstämdhet 

Tidigare tänkte man att barn och ungdomar inte kan känna sig nedstämda och deprimerade på 

samma sätt som vuxna. Denna uppfattning härstammar troligen från det att nedstämda och 

deprimerade barn inte har likadana symtom som vuxna, utan den kan dölja sig bakom en 

mångfald av olika symtom. (Taipale,1998, s. 300). 

 Psykisk ohälsa har ofta sin begynnelse i adolescensen vid 12–24 års åldern, men 

blir för det mesta diagnostiserad först senare i livet.  Man kan se ett stigande värde på antalet 

ungdomar som kan ses lida av nedstämdhet eller en depression Ungefär var 4. eller 5. ungdom 

visar på minst en typ av mental ohälsa under sin ungdomstid.  (Patel m.fl., 2007).  Man räknar 

med att nästan 33% av flickorna och över 40% av pojkarna insjuknar i en eller flera olika typer 
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av psykisk ohälsa mellan 9 och 16 års åldern. När man kommer upp i ungdomsåldern, ökar 

flickornas sociala fobier och depression märkbart. (Fröjd m.fl., 2004). 

 

3.2 Orsaker och symtom på nedstämdhet 

Om barn eller ungdomar bara har ett lägre stämningsläge eller är enbart ledsna, kan man inte 

ännu tala om en depression. För att bli diagnostiserade som deprimerade krävs det att hen har 

minst fem olika symtom och att de har varat under minst två veckor. Symtom som kan tyda på 

en depression är: sömnstörningar, betydande förändringar i vikten, svaghetskänsla eller brist på 

energi, känsla av värdelöshet, överdrivna eller obefogade skuldkänslor, svårigheter att fatta 

beslut eller nedsättning i tankeverksamhet eller i förmågan att koncentrera sig, känner sig 

nedstämd störta delen av tiden, minskad glädje eller intresse av nästan allt, samt möjligen 

återkommande självdestruktiva tankar. Dylikt beteende ska framträda nästan dagligen och bör 

även vara synligt för andra, samt orsaka lidande och försämra den dagliga funktionsförmågan. 

(Broberg m.fl., 2015, s.392). 

 

3.3 Förekomst och utveckling av nedstämdhet hos högstadie-elever 

Depression är ett betydande problem inom folkhälsan både hos unga och vuxna. Tidigare ansåg 

man att de olika symtomen på psykisk ohälsa hörde till den normativa utvecklingskrisen hos 

ungdomar och att de skulle gå över av sig själv med tiden, men alla störningar går inte om bara 

med tiden. Under adolescensen ökar depressionen bland unga märkbart. Hos barn är depression, 

lika vanligt bland flickor som pojkar, men under ungdomstiden fördubblas förekomsten av 

depression bland flickor jämför med pojkarna, och denna skillnad kvarstår bland vuxna. Av 

barnen får ca 1% en depressionsdiagnos, medan förekomsten av en depressionsdiagnos bland 

unga stiger upp till nästan 10%. (Fröjd m.fl., 2004). Löfstedt med flera (2020) skriver om hur 

allt flera ungdomar rapporterar om psykisk ohälsa. Antalet unga som har angett sig ha haft 

minst två psykosomatiska symtom (ex, nedstämdhet, magont eller huvudvärk) under det senaste 

halvåret minst en gång i veckan, har nästan fördubblats. 

 Den vanligaste psykiska ohälsan bland ungdomar är depression, och en 

depression stör elevernas skolarbete märkbart. Där till kommer ofta problem med de sociala 

relationerna, inlärningssvårigheter, underprestation och beteendeproblem. Dessa problem kan 
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fortsätta även efter att man har tillfrisknat från depressionen. Ju tidigare en depression upptäcks 

och man får vård för det, desto bättre blir prognosen för en tillfriskning utan kvarstående 

effekter.  (Fröjd m.fl., 2004). 

 Enligt Fröjd m.fl. (2004) visar flera undersökningar på att en stor del, ca 60–80%, 

av ungdomarnas mentala problem inte till en början åtgärdas, fastän de ger upphov till en 

betydande nedsättning av funktionsförmågan. Många gånger har det redan hunnit uppstå olika 

biverkning av den icke åtgärdade psykiska ohälsan, exempelvis drogmissbruk, innan man börjar 

sätta in olika stödåtgärder.  (Fröjd m.fl., 2004). 

 Glädjande är, att största delen, ca 90–95% av de unga som insjuknar i en 

depression, tillfrisknar inom ett år, men risken att återinsjukna inom 5 år är rätt hög, nästan 

70%. (Aalto-Setälä & Marttunen, 2007). 

 Hos elever agerar en god självkänsla som en stötdämpare mot de negativa 

erfarenheter som kan uppstå av olika motgångar och besvikelser inom skolan, till exempel ett 

prov som gick dåligt. Hen kan se det som en engångs företeelse och ser att följande gång kan 

det gå bättre. Medan en elev som har depressiva symtom, kan ta ett underkänt prov bara som 

en bekräftelse på hens förväntningar om ett sannolikt misslyckande och ser ingen idé med att 

försöka få bättre resultat i nästa gång. (Tuominen-Soini m-fl., 2008).  

 

4. Akademiska förväntningar hos högstadie-elever 

4.1 Vad är akademiska förväntningar 

Akademiska förväntningar kan definieras som hur långt en person tror att hen möjligen kommer 

att utbilda sig, medan akademiska ambitioner syftar på långt en person skulle vilja utbilda sig. 

(Almroth, 2019). 

 

4.2 Prestationskrav och de akademiska förväntningarna 

Skoleleverna mellan 11 och 15 år, känner att pressen för skolframgång ökar med åldern och 

trycket för en skolframgång är störst bland 15-åriga flickor. (Låftman & Modin, 2012). 

Prestationskraven och förväntningarna på betygen upplevs stressande av skoleleverna. Som 

Johansson (2017) beskriver, kan detta ha ett samband med att eleverna söker in till andra 
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stadiets utbildningar med sina högstadiebetyg. Nivån på detta betyg kan vara avgörande för 

vilka möjligheter som öppnar sig för eleverna efter högstadiet och påverkar hens framtida 

karriär och sociala status. 

 Widlund m.fl. (2018) beskriver hur elever med svaga skolprestationer och elever 

som mår dåligt i skolan var mera benägna att hoppa av från skolan än elever som presterade 

normalt eller bra i skolan och därmed ansåg att man kunde tänka att eleverna välmående inom 

skolan kunde även inverka på elevernas framtida akademiska förväntningar. 

 Karvonen m.fl. (2005) är inne på samma linje att de stigande kraven på utbildning 

bland ungdomarna, skapar en psykologisk stress hos dem. Denna växande stress har en negativ 

inverkan på ungdomarnas hälsa, och en del undersökningar visar på att medelklass-flickor är 

mer sårbara för dessa krav än andra. Tuominen-Soini (2008) rapporterar om hur man har funnit 

en koppling mellan depressiva symtom och personliga målsättningar som känns stressande och 

svåra eller omöjliga att nå. 

 Det var vanligare bland fickor än pojkar att de kände sig stressade på grund av de 

krav och förväntningar de själv ställde åt sig, medan föräldrarnas krav och förväntningar 

stressade dem ungefär lika mycket. (Låftman & Modin, 2012). Dessa flickor, som hade höga 

akademiska förväntningar, led ofta även av burn out, trots att burn out bland elever för det mesta 

hade en negativ inverkan på elevernas skolmotivation och deras akademiska förväntningar. 

(Widlund m.fl., 2020). 

 

4.3 Skolmotivation och de akademiska förväntningarna 

En viktig faktor för skolframgången är motivationen, och nivån på den akademiska 

motivationen visar hur mycket skoleleven satsar emotionell, kognitiv och beteendemässigt på 

sitt skolarbete. Andra typer av motivationer är prestationsmotivation som är kopplad till att man 

anser att själva prestationen har en större betydelse än målet man kan nå, medan 

kompetensmotivation går ut på att behärska något tillräckligt bra. Förutom att den akademiska 

motivationen är viktig för skolframgången, har man även kunnat koppla den, särskilt bland 

universitetsstuderanden, till personligt välmående. Man har även kunna se att den akademiska 

motivationen fungerar bättre hos flickor och att de har flera fördelar av detta. Bland annat trivs 

flickorna bättre i skolan än pojkarna över lag, samt att skolan är för flickor oftare en 

tillfredställande faktor i livet än hos pojkarna.  (Låftman & Modin, 2012). Där till var flickorna 
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enligt Rampino och Taylor (2013) mera benägna att söka sig till fortsatt utbildning efter 

skolplikten, medan pojkarna ville hellre än flickorna börja jobba på heltid. 

 

4.4 Psykisk ohälsa och de akademiska förväntningarna 

Enligt Almroth (2019) kan man finna en negativ sammankoppling mellan de egna höga 

akademiska förväntningarna och både interna och externa psykiska problem. Med andra ord är 

högre akademiska ambitioner linkade till en bättre psykiskt välmående. Även Nystad m.fl. 

(2020) fann ett positivt samband mellan psykiskt illamående, och en större sannolikhet att inte 

skaffa sig en tredje graden utbildning. Denna trend kunde mest finnas bland flickor som hade 

problematiskt beteende och bland pojkar som hade mentala problem, vilka krävde specialvård. 

Föräldrarnas högre akademiska förväntningar kan ha en positiv inverkan på elevernas 

välmående. Dessa förväntningar kan stärka elevernas självförtroende. Men om föräldrarnas 

förväntningar är för höga, jämfört med vad eleven känner sig kunna prestera, kan detta leda till 

stress och ett försvagat självförtroende, som kan leda till försämrat psykiskt välmående. 

(Almroth (2019).  

 Låftman och Modin (2012) skriver om hur lärarens stöd kan inverka på elevernas 

psykosomatiska symtom. Om en elev får bristfälligt stöd till sitt skolarbete av sin lärare, kan 

detta öka på depressiva symtom bland flickor, men man fann inte en likadan koppling bland 

pojkar. 

 

5. Olika stödtillgångar för högstadie-elever vid upplevd psykisk 

ohälsa 

5.1 Behovet till stöd 

Trots att ca 70 % av de mentala problemen bryter ut under barndomen eller ungdomstiden, har 

man uppskattat att bara ungefär 10–20% av de drabbade söker eller får någon form av stöd eller 

hjälp för sina problem med den psykiska ohälsan. (Hugget et. al, 2017). 
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5.1.1 Varifrån söka stöd 

I de flesta skolorna finns det tillgång till skolkurator, skolpsykolog och skolhälsovårdare. Även 

speciallärare är en viktig stödresurs för många skolelever som har utmaningar i sitt skolarbete 

men man ska inte heller förbise den egna klassläraren, som ofta kan ha en mycket viktig 

stöttande funktion i elevens vardag. Det är inte ändamålsenligt att vårda skolelevers alla 

psykiska problem inom specialsjukvården. Därför är skolhälsovården en naturlig plats att få 

vård vid lindriga och medelsvåra psykiska problem. En stor fördel med att erbjuda vård för 

psykisk ohälsa inom skolhälsovården är att det minkar på stigmatiseringen av dessa problem 

och sänker på tröskeln att söka vård i tillräckligt god tid. (Kaltiala-Heino m.fl., 2010). 

 Ibrahim m.fl. (2019) fann i sin studie om attityder gällande psykisk ohälsa, att ju 

högre stigmatiseringen var beträffande psykisk ohälsa, desto ovilligare var eleverna att söka 

hjälp. Dessa attityder var vanligast bland de yngre eleverna från familjer med låg inkomstnivå.  

 Samhället kan även erbjuda olika former av socialt stöd, till exempel via olika 

former av ungdomsverksamhet. För att dessa stödformer ska ha den bästa möjliga effekt, vore 

det av vikt att få information av barnen och ungdomarna om hurudan verksamhet de är 

intresserade av och även involvera dem i planeringen och beslutsfattningen beträffande 

verksamheten. (Hugget m.fl., 2017). 

 

5.1.2. Kompisarnas betydelse som stöd 

När eleverna kommer upp i högstadiet börjar kompisarna få en allt större roll i deras liv, medan 

föräldrarnas roll minskar. Därför kan det förde unga kännas mera naturligt att ty sig till sina 

kompisar när de har problem, men sen vid allvarligare problem behöver de mera hjälp av sina 

föräldrar. Zhang m.fl. (2015) har beskrivit hur detta sociala stöd via olika sociala nätverk ökar 

på ungdomarnas välbefinnande genom att minska på ensamheten och därmed även på 

nedstämdheten.  

 

5. 2 Begränsningar med att få stöd 

Problemet kan vara att dessa resurser inte är tillräckliga till det behov som finns. En elev kan 

hamna köa rätt länge till exempel för att få träffa en skolpsykolog trots att det skulle vara viktigt 

att kunna få hjälp i tid utan långa väntetider. Eleven bör dock ha rätt till att träffa skolpsykologen 
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utan en remiss. (Guide för studerandehälsovården 2021). Förutom problem med otillräckliga 

resurser för vården av psykisk ohälsa, kan det även uppstå problem på grund av att personalen 

som jobbar med elever med psykisk ohälsa, inte är tillräckligt kompetenta och möjligen även 

omotiverade för att tackla dessa problem. Dessa faktorer kan ha en stor betydelse för kvaliteten 

på vården. (Patel m.fl., 2007).  

 

6. Forskningsfrågor och syfte 

Med denna undersökning hade jag som mål att se om man kunde visa på ett samband mellan 

graden av psykisk ohälsa och möjliga stödinsatser hos elever i årskurs 7 och sedan senare i 

årskurs 9, samt om det finns ett samband mellan elevernas akademiska självuppfattning och de 

stödinsatser som de har fått. Där till ville jag undersöka om man kunde se en skillnad mellan 

hur könen upplevde stress och nedstämdhet. Som forskningsfrågor använde jag: 

1a: Påverkar stödet utvecklingen av stress från åk 7 till åk 9? 

1b: Påverkar stödet utvecklingen av nedstämdhet från åk 7 till åk 9? 

2a: Vilken koppling har kön på upplevd stress? 

2b: Vilken koppling har kön på upplevd nedstämdhet? 

2c: Skillnader mellan flickor och pojkar i upplevd stress och nedstämdhet samt i mängden stöd 

3a: Inverkar upplevd stress (ja/nej) och stöd (ja/nej) på förväntningar på fortsatt utbildning? 

3b: Inverkar upplevd nedstämdhet (ja/nej) på förväntningar på fortsatt utbildning? 

3c: Inverkar kön och stress på förväntningar på fortsatt utbildning? 

3d: Inverkar kön och nedstämdhet på förväntningar på fortsatt utbildning? 

 

7. Metod 

7.1 Sampel 

I denna longitudinella undersökning deltog n =1016 elever från fem finlandssvenska skolor, på 

åk 7 och sedan på åk 9 med fokus främst på att undersöka en möjlig interaktion mellan eleverna 
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välmående och deras prestationer i skolan från årskurs 7 till årskurs 9. En av dessa fem skolor 

är från Östra Nyland, två från huvudstadsregionen och två från Österbotten.  

 

7.2 FRAM 

Denna undersökning är en del av projektet Ungdomars välbefinnande och kunskap i framtidens 

samhälle (FRAM).  FRAM-projektet genomfördes under åren 2016 till 2019 av 

specialpedagogiska enheten vid Åbo Akademi. I projektet har även Regionförvaltningsverkets 

svenska enhet för utbildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Resurscentret Föregångarna och 

en extern expertgrupp. Man samlade in både kvalitativt och kvantitativt data om elevernas 

välbefinnande, motivation, lärande, framtidsplaner och förväntningar. Projektet FRAM är en 

longitudinell undersökning med inompersonsdesign. 

 

7.3 Mätinstrument 

Mätinstrumentet som användes vid denna undersökning var en elektronisk enkät (se bilaga 1) 

där frågorna var grupperade under olika rubriker. Jag använde data från rubrikerna om stress, 

nedstämdhet, stöd för nedstämdhet och stress samt förväntningar om fortsatt utbildning från 

årskurs 7 och årskurs 9.  

 För att kartlägga hur stressade eleverna kände sig fick de svara på hur ofta de 

känner sig stressade och svarsalternativen var från 1 till 4, där 1 stod för aldrig stressad och 4 

för varje dag. Beträffande nedstämdhet svarade eleverna på hur ofta de känner sig nedstämda 

och svarsalternativen var från 1 till 4, där 1 var aldrig nedstämd och 4 var varje dag. Eleverna 

svarade på dessa frågor både på årskurs 7 och på årskurs 9.  

 I frågan om fortsatt utbildning frågades vilken den högsta utbildningen hen trodde 

sig avlägga och vilken den högsta utbildningen hen ville avlägga var. Svarsalternativen var fyra 

olika och eleverna svarade på dessa frågor bara på årskurs 9, så det fanns inte material från 

årskurs 7 att jämföra med.  

 För att kartlägga hur ofta eleverna sökt stöd för stress och nedstämdhet fick de 

svara på sex olika frågor om hos vem de sökt stöd för stress och de för nedstämdhet. 

Svarsalternativen var från 1 till 4, där 1 stod för aldrig och 4 för ständigt. Eleverna fick svara 

på dessa frågor både på årskurs 7 och på årskurs 9. Som alternativ till kön hade angivits ”pojke”, 
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”flicka” eller ”annat”. Ingen hade angivit alternativet ”annat”, så vid analyserna användes för 

”pojke”= 1 och för ”flicka”= 2.  

 

7.3.1. För- och nackdelar med en enkät vid datainsamling 

     7.3.1.1.Fördelar. 

En enkätundersökning kan ses ha flera fördelar jämfört med en undersökning som baserar sig 

på intervjuer. Som fördelar kan man se att de är ofta snabbare att genomföra än en intervju och 

en enkät är inte nödvändigtvis bunden till tid och plats. Detta kan innebära en inbesparning i 

bekostnader vid datainsamlingsskedet jämfört med en intervju. Där till kan man frånse den 

variation som intervjuaren möjligen kan ha på undersökningen och faktorer som kön, etnicitet 

och social bakgrund kan påverka intervjuaren mycket minimalt. Dessutom kan enkäter lättare 

anpassas till olika behov som kan komma från deltagarna. (Svensson, P. 2015). 

 

     7.3.1.2. Nackdelar. 

Det finns även en del nackdelar med enkätstudier. Alla frågor passar inte i en enkät och man 

måste tänka vem det är som ska svara på frågorna och formulera dem där efter. Om frågorna är 

felställda finns det en risk att respondenterna tappar intresset för att besvara dem eller svarar på 

flit irrelevant. Vid en enkät är svårt att ta till vara tilläggsinformation och man kan inte ställa 

uppföljningsfrågor eller fördjupande tilläggsfrågor. Man kan inte heller på samma sätt hjälpa 

respondenterna vid en enkät som vid en intervju och det sker ofta ett stort bortfall bland 

respondenterna under uppföljningsskedet. (Svensson, P. 2015). 

 

7.4 Procedur 

För att kunna delta i undersökningen behövde eleverna få ett skriftligt samtycke till deltagandet 

av sina vårdnadshavare och eleverna blev även informerade om att deltagandet är frivilligt, samt 

att det är möjligt att avbryta när som helst. Eleverna och vårdnadshavarna informerades även 

om att deras anonymitet är säkrad och att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

  Som sampel till undersökning användes alla de respondenter som hade svarat på 

enkäten både på årskurs 7 och årskurs 9 samt angivit något svar på frågorna om de hade upplevt 
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nedstämdhet eller någon stress. Genom att bara ta med dem som hade svarat på enkäten både 

på årskurs 7 och årskurs 9, kunde jag eliminera det möjliga bortfallet av respondenter under 

undersökningen. Antalet kvarblivna respondenter var trots det tillräckligt stort för att det inte 

skulle inverka på analyserna. På så sätt kunde jag få fram om det hade skett en förändring över 

tiden eller inte. Datainsamlingen gjordes av två forskningsassistenter som for ut till skolorna 

och samlade in data via en elektronisk enkät som eleverna fick fylla i på skoltid.  

 

7.5 Dataanalys 

Som forskningsmaterial har jag använt färdigt insamlat kvantitativt data från projektet FRAM. 

Datainsamlingen hade gjorts med hjälp av en elektronisk enkät som eleverna fyllde i, varefter 

detta datamaterial färdigt hade kodats till numeriska data för att det skulle vara möjligt att 

använda det till statistiska analyser. Varje elev representerades av ett nummer och de olika 

svarsalternativen var kodade med graden från 0 till 4. För att utföra den statistiska analysen 

användes programmet IBM SPSS Statistics 27. Till denna undersökning har jag som variabler 

använt stöd för nedstämdhet, stöd för stress, stress, nedstämdhet och akademiska förväntningar. 

För alla variabler tog jag med kön som obestämd variabel. 

 Vid forskningsfråga 1a använde jag endast respondenter som hade angett någon 

grad av stress på årskurs 7 och uteslöt dem som angett att de aldrig hade känt sig stressade, samt 

vid fråga 1b uteslöt jag de respondenter som aldrig hade känt sig nedstämda och tog endast med 

de som hade angett någon grad av nedstämdhet på årskurs 7.   

 Till analysen av forskningsfrågorna 2a och 2b tog jag med även de som inte hade 

angett sig uppleva stress /nedstämdhet på årskurs 7 och/eller årskurs 9. I forskningsfrågorna 1a 

och 1b samt 2a och 2b körde jag en variansanalys med upprepade mätningar. 

 Till forskningsfråga 2c körde jag sex oberoende T-test där jag hade som beroende variabler: 

• stress åk 7 

• stress åk 9 

• nedstämdhet åk 7 

• nedstämdhet åk 9 

• stöd för stress åk 7 och åk 9 

• stöd för nedstämdhet åk 7 och åk 9 
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och den oberoende variabeln för alla är kön. 

För forskningsfrågorna 3 a‒d körde jag en variansanalys med icke upprepade mätningar 

 För att kunna köra oberoende T-test, variansanalys med upprepade mätningar och 

variansanalys med icke upprepade mätningar med SPSS, som är parametriska test, hade 

materialet kodats färdigt till numeriskt format. Därtill antas att värden har en normalfördelning 

(antagande om hur värdena fördelas) och ligger på en intervallskala där mätvärden har en 

nollpunkt, i detta fall inga symtom på stress eller nedstämdhet. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 

111). 

 

7.5.1 Variansanalys med upprepade mätningar och icke upprepade mätningar 

För att undersöka om det finns skillnader mellan gruppers medelvärde på den beroende variabel 

kan man göra en variansanalys. När man har samma eller matchade grupper på den oberoende 

variabel i varierande nivåer gör man en beroende variansanalys. Envägs variansanalys används 

då man har en oberoende variabel, som vi har i forskningsfrågorna 1a och b samt 2a och b.  Där 

till gjordes en variansanalys med upprepade mätningar då vi analyserade mätningar från tiden 

vid åk 7 och senare mätningar från åk 9. Vid upprepade envägs mätningar vill man se huruvida 

den lineära förändringen i grupperna är olika över tid.  För forskningsfråga 3a-d gjordes en 

tvåvägs variansanalys med icke upprepade mätningar för vi hade två oberoende variabler och 

dessa mätningar gjordes bara vid åk 9. (Borg & Westerlund, 2012, s. 266; Malmberg, 2011). 

 

7.5.2 T-test 

Med T-test kan man undersöka om skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant eller 

beror skillnaden möjligen på en slump. Vi ville se huruvida det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen vid upplevelse av stress, nedstämdhet och mängden av stöd för dessa under åk 7 

och åk 9. (Statistikhjälpen, 2021).  
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7.6 Kvalitetskriterier 

7.6.1 Etiska synpunkter 

För att de etiska kraven ska uppfyllas av en undersökning gäller det att informationen om 

deltagarna och deras resultat ska hanteras sekretessbelagt, försökspersonernas deltagande sker 

av fri vilja och att de kan när som helts avbryta sitt deltagande i undersökningen utan 

förklaringar. Kravet på att deltagandet ska vara frivilligt, kan leda till ett visst urval av 

respondenterna och därmed påverka resultatet av undersökningen. För att en person ska kunna 

delta i en undersökning, bör man få ett informerat samtycke av respondenterna. Ett tyst 

samtycke är inte tillräckligt, utan hen måste antingen muntligt eller skriftligt uttrycka sitt 

samtycke om sitt deltagande. Därtill bör man få samtycke till deltagandet av vårdnadshavarna 

om deltagaren är omyndig. Man bör ändå minnas att en omyndig person har rätt att avstå, trots 

att vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till deltagandet. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 292).  

 

7.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet vill man beskriva mätningens pålitlighet och precision, och det beskriver hur 

väl mätresultaten är upprepbara med ett mätinstrument. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 79). 

Reliabiliteten beskriver till vilken grad slumpen påverkar och förvränger mätresultaten åt något 

håll. (Borg & Westerlund, 2012, s. 28).  Ett sätt öka på reliabiliteten är att göra upprepade 

mätningar och ta medelvärdet av dessa för varje försöksdeltagare, men vid en 

enkätundersökning är detta inte ändamålsenligt. Där brukar man i stället använda sig av 

frågeserier som är lite olika formulerade, men som avses mäta samma sak. Medelvärden av 

dessa frågegrupper ger ett index, och detta index tillskrivs en högre reliabilitet än de enskilda 

frågornas svar. Genom att ännu sprida ut de olika frågorna inom enkäten och inte ha dem 

belägna nära varandra, ökar man på sannolikheten att mätfelen på svaren oberoende. (Kjellberg 

& Sörqvist, 2015, s. 88).   

 

7.6.3 Validitet 

För att en undersökning ska ha en god validitet är det nödvändigt med en god reliabilitet. Om 

reliabiliteten är låg, kan vi inte heller nå upp till en god validitet. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, 
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s. 96). En undersökning kan sägas ha en hög validitet om den mäter det man har för avsikt att 

mäta. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 90).  

 Man kan använda olika metoder för att mäta validiteten på en undersökning. En 

viktig del av bedömningen är hur relevant undersökningen upplevs av försökspersonerna. Detta 

inverkar på hur seriöst deltagarna bemödar sig att fylla i frågeformulären. Denna validitet kallas 

för face validity. Med innehållsvaliditet avser man hur bra frågeformuläret mäter det man 

egentligen vill mäta. (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 94).  

 

7.6.4 Bonferroni´s t:  

Eftersom flera analyser utfördes, gjordes en Bonferroni-korrektion för att undvika typ 1-fel (det 

vill säga att få falska positiva resultat) (Borg & Westerlund, 2012, s. 482).  

 

8. Forskningsfrågor 

8.1 Forskningsfråga 1 

8.1.1. Fråga 1a: Påverkar stödet utvecklingen av stress från åk 7 till åk 9? 

En ny variabel sammanställdes för att beskriva den totala mängden stöd som fåtts för stress 

under åk 7 och åk 9.  Därefter skapades en ny variabel, stöd_stress_dikotom där 0 indikerar att 

de inte har fått alls stöd och 1 indikerar att de fått stöd. En variansanalys med upprepade 

mätningar utfördes. Endast de som uppgav minst någon grad av stress på åk 7 inkluderades i 

analyserna. De som hade angivit att de aldrig känt sig stressade, uteslöts från analyserna. 

Mätningarna utfördes då försökspersonerna var på åk 7 och sedan på åk 9. Som beroende 

variabel användes stress och som oberoende variabel användes stöd_stress_dikotom dvs. stöd 

eller inget stöd. 

 

8.1.2. Fråga 1b: Påverkar stödet utvecklingen av nedstämdhet från åk 7 till åk 9? 

En ny variabel sammanställdes för att beskriva den totala mängden stöd som fåtts för 

nedstämdhet under åk 7 och åk 9.  Därefter skapades en ny variabel, stöd_ned_dikotom där 0 

indikerar att de inte har fått alls stöd och 1 indikerar att de fått stöd. En variansanalys med 

upprepade mätningar utfördes. Endast de som uppgav minst någon grad av nedstämdhet på åk 
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7 inkluderades i analyserna. De som hade angivit att de aldrig känt sig nedstämda, uteslöts från 

analyserna. Mätningarna utfördes då försökspersonerna var på åk 7 och sedan på åk 9. Som 

beroende variabel användes nedstämdhet och som oberoende variabel användes 

stöd_ned_dikotom dvs. stöd eller inget stöd. 

 

8.2 Forskningsfråga 2 

8.2.1.Fråga 2a: Vilken koppling har kön på upplevd stress? 

Det utfördes en variansanalys med upprepade mätningar med variablerna stress och kön, där 

Stress.T2 angav graden av stress vid årskurs 7 och Stress_hurofta_T4 angav graden stress vid 

årskurs 9 och kön 1 stod för pojkar och kön 2 för flickor. I denna mätning inkluderades även de 

som inte angett sig ha upplevt stress på årskurs 7 och/eller årskurs 9.   

 

8.2.2. Fråga 2b: Vilken koppling har kön på upplevd nedstämdhet? 

Det utfördes en variansanalys med upprepade mätningar med variablerna nedstämdhet och kön, 

där Nedstämd. T2 angav graden av nedstämdhet vid årskurs 7 och nedstämd_hurofta_T4 angav 

graden stress vid årskurs 9 och kön 1 stod för pojkar och kön 2 för flickor. I denna mätning 

inkluderades även de som inte angett sig ha upplevt stress på årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

 

8.2.3. Fråga 2c: Skillnader mellan flickor och pojkar i upplevd stress och nedstämdhet samt i 

mängden stöd.  

Det gjordes sex oberoende T-test med kön som oberoende variabel och de beroende variablerna: 

1. Hur stressade är flickor på åk 7 (Stress.T2; 2) jämfört med pojkar på åk 7 

(Stress.T2;1)? 

2. Hur stressade är flickor på åk 9 (Stress_hurofta_T4; 2) jämför med pojkar åk 9 

(Stress_hurofta_T4; 1)? 

3. Hur nedstämda är flickor på åk 7 ( Nedstämd.T2; 2) jämfört med pojkar på åk 7 

(Nestämd.T2; 1)? 

4. Hur nedstämda är flickor på åk 9 (nedstämd_hurofta_T4) jämfört med pojkar på åk 9 

(nedstämd_hurofta_T4; 1)? 
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5. Hur mycket stöd har flickor fått stöd för stress på åk 7 och åk 9 (STÖD_stress_total; 

2) jämfört med pojkar (STÖD_stress_total; 1)? 

6. Hur mycket stöd har flickor fått för nedstämdhet på åk 7 och åk 9 (Stöd_ned_total; 2) 

jämfört med pojkar (Stöd_ned_total; 1)? 

 

 Som effektstorlek i t-test användes Cohen’s d enligt Borg och Westerlund (2017, 

s 225), där 0,20 tyder på en liten effektstyrka, 0,50 på en måttlig effektstyrka och 0,8 eller mer 

på en stor effektstyrka. Eftersom vi gör flera t-test, görs en Bonferroni-korrektion av 

signifikantvärdet. Det medför att vi tar vårt signifikansvärde delat med antalet t-test som görs: 

0,05/6 = 0,008333, var av följer att allt som har p <0,008 är signifikanta t-test i denna 

forskningsfråga. 

 

8.3 Forskningsfråga 3 

Vid forskningsfrågorna 3a-d, som granskade de akademiska förväntningarna gjordes en 

variansanalys med icke upprepade mätningar för dessa frågor granskades bland elever endast 

på årskurs 9. 

 

8.3.1. Fråga 3a: Inverkar upplevd stress och stöd på förväntningarna på fortsatt utbildning? 

En ny variabel skapades, stress_total_dikotom, för att beskriva om eleven upplevt stress eller 

ej på årskurs 7 och/eller årskurs 9. Variabeln stöd_stress_dikotom skapades för att beskriva om 

eleven fått stöd för stress på årskurs 7 och/eller årskurs 9. Som beroende variabel användes de 

akademiska förväntningarna (Asp_real_T4) på årskurs 9.  

 

8.3.2. Fråga 3b: Inverkar upplevd nedstämdhet och stöd på förväntningarna på fortsatt 

utbildning? 

En ny variabel skapades, ned_total_dikotom, för att beskriva om eleven upplevt nedstämdhet 

eller ej på årskurs 7 och/eller årskurs 9. Variabeln Stöd_ned_dikotom skapades för att beskriva 

om eleven fått stöd för nedstämdhet på årskurs 7 och/eller årskurs 9. Som beroende variabel 

användes de akademiska förväntningarna (Asp_real_T4) på årskurs 9.  
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8.3.3. Fråga 3c: Inverkar kön och stress på förväntningarna av fortsatt utbildning? 

För att se om det kön har någon inverkan på de akademiska förväntningarna i samband med 

stress och stöd gjordes samma variansanalys som i 3a med kön som en tillsatt oberoende 

variabel.  

8.3.4. Fråga 3d: Inverkar kön och nedstämdhet ja/nej på förväntningarna av fortsatt 

utbildning? 

För att se om det kön har någon inverkan på de akademiska förväntningarna i samband med 

nedstämdhet och stöd gjordes samma variansanalys som i 3a med kön som en tillsatt oberoende 

variabel.  

 

9. RESULTAT 

9.1. Forskningsfråga 1a: Påverkar stödet utvecklingen av stress från åk 7 till 

åk 9 

Elevers stress mättes vid årskurs 7 och årskurs 9 samt om de erhållit stöd för stress. Av 282 

elever rapporterade 226 att de fått stöd för stress. Elevernas stress ökade inte signifikant från 

årskurs 7 till årskurs 9, F(1,280) = 2,83, p = 0,093, ηp
2 = 0,01. Analyserna visade också att stöd 

inte hade ett signifikant samband på utvecklingen av stressen från årskurs 7 till årskurs 9,   

F(1,280) = 2,37, p = 0,13, ηp
2  0,01. (Tabell 1a). 

 

Tabell 1a 

Deskriptiv information över upplevd stress och erhållet stöd för stress under årskurs 7 och årskurs 9.  

Mätpunkt Stödstress  

ja 

Stödstress 

 nej 

 M SD n M SD n 

Stress åk 7 2,46 0,63 226 2,25 0,51 56 

Stress åk 9 2,46 0,84 226 2,05 0,82 56 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Stress åk 7 = mängden stress på årskurs 7 

på skalan 1–4, Stress åk 9 = mängden stress på årskurs 9 på skalan 1–4. Endast de som angett någon grad av 

stress (värden 2–4) är inkluderade. Endast de som svarat på enkäten både på åk 7 och åk 9 är inkluderade.  
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9.2. Forskningsfråga 1b: Påverkar stödet utvecklingen av nedstämdhet från 

åk 7 till åk 9 

Elevers nedstämdhet mättes vid årskurs 7 och årskurs 9 samt om de erhållit stöd för 

nedstämdhet. Av 221 elever rapporterade 175 att de fått stöd för nedstämdhet. Elevernas 

nedstämdhet ökade signifikant från årskurs 7 till årskurs 9 med medelstor effekt, F(1,219) = 

24,11, p <0,001, ηp
2 = 0,10. Analyserna visade också att stöd hade ett signifikant samband på 

utvecklingen av nedstämdhet från årskurs 7 till årskurs 9, men effekten var liten, F(1,219) = 

11,07, p <0,001, ηp
2 =0,05. (Tabell 1b). 

Tabell 1b 

Deskriptiv information över upplevd nedstämdhet och erhållet stöd för nedstämdhet under årskurs 7 och årskurs 

9.  

Mätpunkt Stödned 

ja 

 

Stödned 

nej 

 M SD n M SD n 

Ned åk 7 

 

2,32 0,58 175 2,43 0,69 46 

Ned åk 9 

 

2,21 0,84 175 1,87 0,69 46 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Ned åk 7 = mängden nedstämdhet på 

årskurs 7 på skalan 2–4, Ned åk 9 = mängden nedstämdhet på årskurs 9 på skalan 2–4. Endast de som angett 

någon grad av nedstämdhet (värden 2–4) är inkluderade. Endast de som svarat på enkäten både på åk 7 och åk 9 

är inkluderade.  

 

 

9.3. Forskningsfråga 2a: Vilken koppling har kön på upplevd stress 

Flickornas och pojkarnas stress mättes vid årskurs 7 och årskurs 9 samt om kön inverkade på 

upplevd stress. Av 403 elever rapporterade 214 flickor och 189 pojkar att de någon gång har 

upplevt stress. F(1,401) = 7,42, p <0,01, ηp
2 = 0,02. Elevernas stress ökade från årskurs 7 till 

årskurs 9, men icke signifikant och utan effekt. Analyserna visade också att kön, där flickorna 

var mera stressade, hade ett signifikant samband med tid*kön men en liten effekt, F(1,401) = 

6,09, p <0,01, ηp
2 = 0,02. 
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Tabell 2a 

Deskriptiv information över upplevd stress för flickor och pojkar under årskurs 7 och årskurs 9. 

Mätpunkt Flickor Pojkar 

 M SD n M SD n 

Stress åk 7 2,34 0,80 214 1,84 0,74 189 

Stress åk 9 2,55 0,85 214 1,85 0,80 189 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Stress åk 7 = mängden stress på årskurs 7 

på skalan 1–4, Stress åk 9 = mängden stress på årskurs 9 på skalan 1-4. Endast de som svarat på enkäten både på 

åk 7 och åk 9 är inkluderade.  

 

 

9.4. Forskningsfråga 2b: Vilken koppling har kön på upplevd nedstämdhet 

Flickornas och pojkarnas nedstämdhet mättes vid årskurs 7 och årskurs 9 samt om kön 

inverkade på upplevd nedstämdhet. Av 384 elever rapporterade 201 flickor och 185 pojkar att 

de någon gång har upplevt nedstämdhet. F(1,384) = 0,001, p = 0,98, ηp
2 = 0,00. Elevernas 

nedstämdhet ökade lite från årskurs 7 till årskurs 9, men icke signifikant och utan effekt. 

Analyserna visade också att kön, där flickorna var mera nedstämda, inte hade ett signifikant 

samband med tid*kön, F(1,384) = 0,52, p = 0,47, ηp
2 = 0,01. 

 

Tabell 2b 

Deskriptiv information över upplevd nedstämdhet för flickor och pojkar under årskurs 7 och årskurs 9. 

Mätpunkt Flickor Pojkar 

 M SD n M SD n 

Ned åk 7 2,13 0,80 201 1,61 0,76 185 

Ned åk 9 2,16 0,84 201 11,58 0,77 185 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Ned åk 7 = mängden nedstämdhet på 

årskurs 7 på skalan 1–4, Ned åk 9 = mängden nedstämdhet på årskurs 9 på skalan 1–4. Endast de som svarat på 

enkäten både på åk 7 och åk 9 är inkluderade.  
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9.5 Forskningsfråga 2c: Skillnader mellan flickor och pojkar i upplevd 

stress och nedstämdhet samt i mängden stöd.  

Tabell 2c 

Resultat från oberoende t-test för att undersöka skillnaden mellan flickor och pojkar i upplevd stress, 

nedstämdhet på årskurs 7 och årskurs 9. Resultat från oberoende t-test för att undersöka skillnaden mellan 

mängden av stöd för stress och nedstämdhet för flickor samt pojkar på årskurs 7 och årskurs 9 sammanlagt.  

Mätpunkt Flickor Pojkar  t Cohens d 

 M SD n M SD n   

Stress åk 7 2,38 0,82 267 1,88 0,77 260 -7,21*** 0,63 

Stress åk 9 2,56 0,87 229 1,88 0,80 205 -8,44*** 0,82 

Ned åk 7 2,16 0,85 259 1,65 0,76 258 -7,17*** 0,63 

Ned åk 9 2,17 0,86 223 1,61 0,78 203 -7,01*** 0,68 

Stödstress total 14,92 2,48 196 14,50 3,48 169 -1,33  

Stödned total 14,63 2,61 188 14,12 3,32 173 -1,64  

Observera. * = p < 0,05; ** = p< 0,01; *** = p < 0,01. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal 

deltagare, Stress åk 7 = mängden stress på årskurs 7 på skalan 1–4, Stress åk 9 = mängden stress på årskurs 9 på 

skalan 1–4, Ned åk 7 = mängden nedstämdhet på årskurs 7 på skalan 1–4, Ned åk 9 = mängden nedstämdhet på 

årskurs 9 på skalan 1–4, Stödstress total = mängden stöd för stress på årskurs 7 och årskurs 9 sammanlagt, 

Stödned total = mängden stöd för nedstämdhet på årskurs 7 och årskurs 9 sammanlagt.  

 

Flickorna rapporterade i genomsnitt mera stress och nedstämdhet än pojkarna både på årskurs 

7 och årskurs 9. Beträffande hur mycket stöd de hade fått för stress samt nedstämdhet, fann 

man ingen signifikant skillnad mellan flickorna och pojkarna. (Tabell 2c). 
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9.6. Forskningsfråga 3a: Inverkar upplevd stress och stöd på 

förväntningarna på fortsatt utbildning  

 

Tabell 3a 

Deskriptiv information över de akademiska förväntningarna under årskurs 9 för elever som antingen fått eller 

inte fått stöd under högstadiet och som känt sig stressade eller inte känt sig stressade under högstadiet. 

Mätpunkt Stöd överlag  

ja 

Stöd överlag  

nej 

 M SD n M SD n 

Stress ja 3,36 0,81 248 3,16 0,83 69 

Stress nej 3,0 0,32 10 3,22 0,87 32 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Stöd överlag ja = fått någon form av stöd 

på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Stöd överlag nej = inte fått någon form av stöd på årskurs 7 och/eller årskurs 9, 

Stress ja = känt sig stressad i någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Stress nej = inte känt sig stressad i 

någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

 

Sambandet mellan erhållet stöd för stress vid åk 7 och åk 9 och de akademiska förväntningarna 

vid åk 9. Analyserna visar att det inte finns ett signifikant samband. F(1,355) = 0,779; p=0,378. 

Sambandet mellan stress vid åk 7 och åk 9 och de akademiska förväntningarna vid åk 9. 

Analyserna visar att det inte finns ett signifikant samband. F(1,355) = 0,000; p = 0,999. Det 

fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan erhållet stöd för stress samt stress och 

akademiska förväntningar. F(1,355) = 0,138; p = 0,710. 
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9.7. Forskningsfråga 3b: Inverkar upplevd nedstämdhet och stöd på 

förväntningarna om fortsatt utbildning 

Tabell 3b 

Deskriptiv information över de akademiska förväntningarna under årskurs 9 för elever som antingen fått eller 

inte fått stöd under högstadiet och som känt sig nedstämda eller inte känt sig nedstämda under högstadiet. 

Mätpunkt Stöd överlag  

ja 

Stöd överlag  

nej 

 M SD n M SD n 

Ned ja 3,30 0,82 199 3,32 0,83 60 

Ned nej 3,59 0,71 17 3,30 0,79 64 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Stöd överlag ja = fått någon form av stöd 

på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Stöd överlag nej = inte fått någon form av stöd på årskurs 7 och/eller årskurs 9, 

Ned ja = känt sig nedstämda i någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Ned nej = inte känt sig nedstämda i 

någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

 

Sambandet mellan erhållet stöd för nedstämdhet vid åk 7 och åk 9 och de akademiska 

förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det inte finns ett signifikant samband.        

F(1,336) = 1,168; p = 0,281. Sambandet mellan nedstämdhet vid åk 7 och åk 9 och de 

akademiska förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det inte finns ett signifikant 

samband. F(1,336) = 1,175;  p = 0,279. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

erhållet stöd för nedstämdhet samt nedstämdhet och akademiska förväntningar. F(1,336) = 

1,542;  p = 0,251. 
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9.8. Forskningsfråga 3c: Inverkar kön och stress på förväntningarna om 

fortsatt utbildning? 

 

Tabell 3c 

Deskriptiv information över de akademiska förväntningarna under årskurs 9 för flickor och pojkar som aningen 

känt sig stressade eller ej i någon mån under årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

Mätpunkt Flickor Pojkar 

 M SD n M SD n 

Stress ja 3,36 0,80 205 3,27 0,84 149 

Stress nej 2,78 1,09 9 3,25 0,87 40 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Stress ja = känt sig stressad i någon grad 

på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Stress nej = inte känt sig stressad i någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

 

Sambandet mellan kön och de akademiska förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det 

inte finns ett signifikant samband. F(1,399) = 1,462; p = 0,227. Sambandet mellan stress ja/nej 

och de akademiska förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det inte finns ett signifikant 

samband. F(1,399) = 3,520; p = 0,061. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

kön, stress och akademiska förväntningar. F(1,399) = 3,098; p = 0,079. Det visar sig finnas en 

trend i att stressade flickor har de högsta akademiska förväntningarna. 
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9.9. Forskningsfråga 3d: Inverkar kön och nedstämdhet på förväntningar på 

fortsatt utbildning 

 

Tabell 3d 

Deskriptiv information över de akademiska förväntningarna under årskurs 9 för flickor och pojkar som aningen 

känt sig nedstämds eller ej i någon mån under årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

Mätpunkt Flickor Pojkar 

 M SD n M SD n 

Ned ja 3,31 0,82 182 3,26 0,89 109 

Ned nej 3,37 0,96 19 3,26 0,81 76 

Observera. M = medeltal, SD = standardavvikelse, n = antal deltagare, Ned ja = känt sig nedstämda i någon grad 

på årskurs 7 och/eller årskurs 9, Ned nej = inte känt sig nedstämda i någon grad på årskurs 7 och/eller årskurs 9. 

 

Sambandet mellan kön och de akademiska förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det 

inte finns ett signifikant samband. F(1,382) = 0,427; p = 0,514. Sambandet mellan nedstämdhet 

ja/nej och de akademiska förväntningarna vid åk 9. Analyserna visar att det inte finns ett 

signifikant samband. F(1,382) = 0,079; p = 0,779. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt 

mellan kön, nedstämdhet och akademiska förväntningar. F(1,382) = 0,052; p = 0,820.  

 

10. Diskussion 

I denna studie undersöktes om erhållet stöd påverkar utvecklingen av upplevd stress och 

nedstämdhet från årskurs 7 till årskurs 9 samt påverkar det elevernas akademiska förväntningar 

på årskurs 9 och kan man finna en skillnad mellan flickor och pojkar. 

 

10.1 Stödets inverkan på utvecklingen av stress och nedstämdhet bland 

flickor och pojkar 

När jag undersökte om stöd påverkar utvecklingen av stress och nedstämdhet från årskurs 7 till 

årskurs 9 finner jag inget signifikant samband mellan utvecklingen av stressen från årskurs 7 

till årskurs 9, medan för utvecklingen av nedstämdheten från årskurs 7 till årskurs 9 finns det 
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ett signifikant samband men effekten är liten. Denna effekt kan vara en följd av att de som är 

mera nedstämda söker mera stöd, och inte att själva stödet skulle orsaka mera nedstämdhet. I 

detta sampel inkluderades endast de som på årskurs 7 hade angivit upplevd stress och/eller 

nedstämdhet. 

 Beträffande stöd för upplevd stress och nedstämdhet finner man inte en 

signifikant skillnad mellan flickor och pojkar, men de som har upplevt mera stress eller 

nedstämdhet har fått mera stöd än de som inte har varit stressade eller nedstämda. I denna studie 

beaktades allt stöd som eleven har fått. Det var stöd från kompisar, familjen, skolan samt andra 

möjliga instanser. Ur analyserna är det inte möjligt att ange vilka stödåtgärder som möjligen 

skulle ha varit effektivast. 

  Man kan inte heller säga om stödet har haft en positiv eller negativ inverkan på 

skolelevens välbefinnande. Som ett exempel på negativa inverkningar av kompisstöd, beskriver 

Jansson (2013) hur kompisarna kan uppmuntra till skolkning om skolarbetet känns svårt. I flera 

studier kan man finna stöd för vikten av lärarnas stöd för hantering av upplevd skolstress. Detta 

gäller särskilt för pojkar. Enligt Östberg m.fl. (2018) har flickorna inte lika stor nytta av lärarnas 

stöd som pojkarna vid upplevd skolstress, trots att de har lika stor tillgång till detta stöd. Det 

som avses med lärarnas stödresurser är information om vad som krävs för att få goda betyg, att 

få hjälp av lärarna vid behov och vid rätt tidpunkt.  En möjlig orsak till att lärarnas stöd inte har 

lika bra effekt på flickornas stressnivå som på pojkarnas kan ha ett samband med att lärarna 

erbjuder mest emotionellt stöd åt flickorna, medan pojkarna får mera konkreta stödåtgärder till 

sitt skolarbete och stödet är mera analytiskt. (Låftman & Modin, 2012). 

 

10.2. Könets koppling till utvecklingen av stress och nedstämdhet 

Vid frågeställningen om vilken koppling kön har på utvecklingen av stress och nedstämdhet, 

finner man ett signifikant samband mellan utvecklingen av stress och kön, men effekten är liten. 

Resultaten tyder på att flickorna är mera stressade än pojkarna. Däremot har kön inte ett 

signifikant samband med utvecklingen för nedstämdhet. 

 Studien visar på att flickorna är signifikant mer stressade och nedstämda än 

pojkarna både på årskurs 7 och årskurs 9 med medelstor effekt, förutom skillnaden på stressen 

hos flickor gentemot pojkar där effekten är stor. I denna analys inkluderades alla som hade 

svarat på frågorna om stress och nedstämdhet i enkäten på årskurs 7 och /eller årskurs 9. 
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 Det finns flera undersökningar som visar på samma resultat, det vill säga att 

flickor är mer stressade in skolan än pojkarna. Giota och Gustafsson (2017) har i sin 

undersökning beskrivit hur de kvinnliga skoleleverna har rapporterat om högre förväntningar 

och därpå följande högre stress än hos de manliga skoleleverna i högstadiet, och de beskriver 

även hur flickorna blir mera deprimerade av samma mängd stress än pojkarna. Detta kan ge en 

till förklaring varför flickorna uppgav sig vara mera deprimerade än pojkarna. Murberg och Bru 

(2004) samt Östberg et. al (2018) har även funnit att flickorna ofta visar på en högra stressnivå 

än pojkarna i skolor.  

 Det har framförts olika tankar om vad som möjligen skulle kunna ligga bakom 

flickornas högre stressnivå. En tanke är att flickorna skulle känna en större press på sig för att 

prestera bra för att kunna hävda sig på den manligt dominerade arbetsmarknaden (Giota & 

Gustafsson, 2017). Almroth (2019) beskriver även hur både flickorna själva samt deras 

föräldrar tenderar att ställa högre krav på flickorna i skolan än på pojkarna. Till en del kan detta 

fenomen kanske kan kopplas till att flickorna ofta är mer mogna än pojkarna i denna ålder och 

därmed möjligen kan ses kunna ta mera ansvar för sin skolgång.    

 Vid frågeställningen om vilken koppling kön har på utvecklingen av stress och 

nedstämdhet, finner man ett signifikant samband mellan utvecklingen av stress och kön, men 

effekten är liten. Resultaten tyder på att flickorna är mera stressade än pojkarna, medan kön inte 

har ett signifikant samband med utvecklingen av nedstämdhet. 

 

10.3. Eventuellt samband mellan stress, nedstämdhet, kön, stöd och de 

akademiska förväntningarna 

Vid forskningsfrågorna för att undersöka om det går att finna något samband mellan upplevd 

stress och nedstämdhet, erhållet stöd på de akademiska förväntningarna finner man ingen 

interaktionseffekt varken mellan erhållet stöd för stress eller nedstämdhet. Även när man 

betraktar flickor och pojkar skilt, med kön som en oberoende variabel, finner man ingen 

interaktionseffekt mellan stress, nedstämdhet och de akademiska förväntningarna.  

 Man kan i tidigare forskning finna stöd för att det inte finns en interaktion mellan 

kön, mental ohälsa och de akademiska förhoppningarna, emedan flickorna tenderar att känna 

högre akademiska förväntningar och har mera internaliserad psykisk ohälsa än pojkarna. 

Allmänt kan man säga att engagemang och pedagogiska prestationer har en positiv koppling 
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till ungdomarnas psykiska hälsa, medan man kan se en motsatt effekt av akademisk stress, 

medan andra studier visar på att höga förväntningar om sin utbildning kan ha en positiv 

koppling till det psykiska välmående. (Almroth, 2019). Beträffande depression beskriver Fröjd 

(2008) mera ett samband mellan de subjektiva uppskattningarna av den akademiska förmågan 

än med den egentliga prestationen. En del av depression bland unga kan ha sitt ursprung i 

underskattad akademisk kompetens och där på följande låga förväntningar på de akademiska 

prestationerna. 

  I sin studie från år 2013 fann Jansson ett samband mellan goda akademiska 

resultat och högt socialt stöd. Som exempel nämner han ett tydligt positivt samband mellan hur 

mycket tid gymnasie-eleverna lade ner på sitt skolarbete och det upplevda stödet från lärare. 

De elever som kände att de hade fått ett gott stöd, studerade en längre tid.  

 Trots att man kan finna vissa skillnader bland flickor och pojkars akademiska 

ambitioner, där   flickorna är mera inriktade på litteratur och läsning emedan pojkarna är mer 

matematiskt intresserade, visar några studier på att pojkarna skulle ha högre akademiska 

ambitioner, medan andra studier visar på att det är flickorna som har högre akademiska 

ambitioner. (Widlund et.al, 2018). 

 

11. Sammanfattning 

I dagens läge är det många högstadie-elever som rapporterar att de känner sig stressade och 

nedstämda. Olika undersökningar tyder på att stressade elever även har större risk för att bli 

deprimerade och man har kunnat visa på en negativ inverkan av depression på elevers 

förväntningar om framtida akademiska prestationer. (Widlund m.fl., 2018). Om det gick att visa 

på att på att det gick att stärka eleverna akademiska förväntningar med olika stödformer vid 

upplevd stress och nedstämdhet, skulle man kunna använda detta till att argumentera för de 

olika stödformernas vikt och betydelse för eleverna. 

 

11.1. Resultatdiskussion 

Resultaten på vår undersökning visade på att flickorna rapporterade signifikant mera stress än 

pojkarna både på årskurs 7 och årskurs 9 med en medelstor effekt på årskurs 7 och stor effekt 
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på årskurs 9. Beträffande nedstämdhet rapporterade flickorna signifikant mera nedstämdhet 

både på årskurs 7 och årskurs 9 med en medelstor effekt.  

 Resultaten som visade på att flickorna var mera stressade och nedstämda än 

pojkarna stämde väl överens med vad det gick att förvänta sig av annan forskning. Det att 

flickorna och pojkarna inte skilde sig vid förväntningarna beträffande fortsatt utbildning var lite 

oväntad, för forskning visar på att flickor ofta har en positivare inställning till vidare utbildning 

än pojkarna. En orsak till denna attityd kan vara att flickorna är mera sensitiva för fluktuationer 

inom världsekonomin och de vill gärna säkra sin framtid med att skaffa sig en utbildning. 

Pojkarna har en starkare tilltro på att det kommer att klara sig i framtiden, och känner inte ett 

lika starkt behov till att utbilda sig som flickorna. (Rampino & Taylor,2013).  

 Beträffande mängden stöd för stress och medstämdhet fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan flickor och pojkar. Stödet hade inte heller ett signifikant samband mellan 

utvecklingen av stressen från årskurs 7 till årskurs 9, men för utvecklingen av nedstämdhet från 

årskurs 7 till årskurs 9 fanns det ett signifikant samband, men effekten var liten.  

 När jag undersökte huruvida stress, nedstämdhet och kön inverkar på 

förväntningarna på fortsatt utbildning fann jag ingen interaktionseffekt mellan någon av 

variablerna. Analyserna visade att de elever som hade rapporterat mera stress och/eller 

nedstämdhet, hade även fått mera stöd än de som uppgett sig uppleva mindre stress och/eller 

nedstämdhet. Ur materialet kunde man inte få fram om de var mera stressade och/eller 

nedstämda trots att de fått stöd, eller om de bara hade utnyttjat, eller blivit mera erbjudna stöd 

för att de var stressade och/eller nedstämda.  

 När jag undersökte huruvida stress, nedstämdhet och kön inverkar på 

förväntningarna på fortsatt utbildning fann vi ingen interaktionseffekt mellan någon av 

variablerna. Det gick inte att få fram någon effekt av stödet på de framtida förväntningarna på 

utbildningen, men man hade ju inte gjort en kontrollundersökning om hur de elever som nu 

hade fått rätt mycket stöd skulle ha mått om de inte skulle ha fått stöd.  

 

11.2. Metoddiskussion 

Till denna undersökning användes färdigt insamlat data från projektet FRAM som genomfördes 

under åren 2016 till 2019 av specialpedagogiska enheten inom Åbo Akademi. Materialet till 

denna longitudinella undersökning samlades med en elektronisk enkät. Respondenterna var från 



38 

 

5 olika skolor inom Svenskfinland, samt tidpunkterna var när eleverna var på årskurs 7 och 

sedan när de var på årskurs 9. 

 Med denna undersökning ville jag undersöka om erhållet stöd påverkar 

utvecklingen av stress och nedstämdhet från årskurs 7 till årskurs 9, samt har kön någon 

koppling på upplevt stress och nedstämdhet. Sedan ville jag undersöka om det gick att finna ett 

samband mellan upplevd stress samt nedstämdhet och elevernas förväntningar på fortsatt 

utbildning vid årskurs 9 och kan man med olika stödåtgärder påverka elevernas akademiska 

förväntningar. 

 

11.3. Framtida forskning 

I skrivande stund pågår ännu corona-pandemin, som speciellt under våren 2020 och ännu under 

hösten 2020 påverkade i stora grader på elevernas skolgång genom att all undervisning för en 

lång tid flyttades till distansundervisning, och ett stort antal elever mistade sina stödresurser. 

Vi vet inte vilka alla följder detta kommer att medföra i framtiden, men här har man även kunnat 

samla in material från förhållanden som under normala tider skulle anses vara oetiskt att 

framkalla.  

 Troligen kommer den nya skolpliktslagen också att medföra utmaningar för 

skolväsendet, då alla unga under 18 borde ha en skolplats någonstans. Detta medför sannolikt 

ett ökat behov för stödåtgärder åt elever som olika problem med psykisk ohälsa.  

 För att kunna möta detta med största sannolikhet ökande behov av stödresurser, 

skulle det vara betydelsefullt att ha tillgång till forskning som skulle kunna visa på vilka 

stödformer som skulle kunna vara både bäst tillgängliga och även effektiva, för att kunna rikta 

de knappa resurserna så rätt som möjligt. 
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Bilaga 1. FRAM datainsamlingsfrågorna vi använde 
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