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Barns stress i skolan ökar från sexan till nian. Och det är flickorna som rapporterar 
flest psykosomatiska symptom. 
- Betygen är en viktig förklaring, konstaterar Jan-Eric Gustafsson, seniorprofessor 
i pedagogik samt vetenskaplig ledare och representant för Forte-programmet vid 
Göteborgs universitet.

Skola, lärande och psykisk ohälsa:

”STORA SKILLNADER MELLAN 
FLICKOR OCH POJKAR

Den del av Forteprogrammet som genomförts från 
Göteborgs universitet fokuserar på lärande och barns hälsa 
i skolan. Data har samlats in genom nationella enkäter, 9000 
elever har svarat på frågor om stress, upplevda krav i skolan 
och psykosomatiska symptom. I studien ingår elever födda 
1998 och 2004. De har svarat vid två tillfällen, i sexan och 
i nian. Förändringarna mellan årskurserna har jämförts och 
analyserats.

KRAFTIGT STRESSPÅSLAG
Skillnaderna mellan pojkar och flickor finns redan i sexan 
men är inte så stora. Däremot är det tydligt att de som inte 
klarar skolarbetet känner större stress, oavsett kön.

- Sen händer det mycket mellan sexan och nian. 
Stressen ökar kraftigt. Och könsskillnaderna i stress  blir 
större, säger Jan-Eric Gustafsson. Flickorna mår sämst.

Analyserna av materialet visar att skillnaderna i  stress är 
förklaringsbara. Kopplingen mellan den upplevda kravnivån i 
skolan, ökad stress och psykisk ohälsa  är tydlig. Pojkarnas 
känsla av skolkrav är lägre än flickornas. Det gäller också 
deras självskattade stressnivå. 

- Det finns ett statistiskt samband som förklarar 
könsskillnaderna. 

RELATIONER PÅVERKAR 
Räknemässigt finns det inget kvar av könsskillnaderna i 
psykosomatiska symptom, som Gustafsson uttrycker det. 
Däremot kan det finnas andra faktorer som påverkar. Även 
elevernas relationer till lärare och kamrater har till exempel 
studerats. Resultaten visar att även dessa har betydelse 
för förändringar i upplevd stress och psykisk ohälsa, men 
Jan-Eric Gustafsson håller fast vid att kraven i skolan i störst 
utsträckning förklarar den ökade stressen.

- I väldigt stor utsträckning ser vi att skolkraven är den 
största orsaken, säger han.

Relationer är också viktiga, främst kontakten med 

kamrater. Men studien visar att 
kraven i skolan spelar större 
roll för den upplevda hälsan än 
relationer till lärare och kamrater. 

BETYGEN OCH 
OHÄLSAN
En viktig förändring i skolan 
- som skiljer de två årskullar 
som studerats i sexan och 
nian - är införandet av betyg på 
mellanstadiet.

De som föddes 1998 fick sitt första betyg på högstadiet, 
de som föddes 2004 fick det i sexan.

- Vi ser att ohälsan i sexan ökar när det sätts betyg. 
Betygen blir viktiga både för de hög- och lågpresterande 

eleverna. Barnen har svarat att kraven ökar. Och fler mår 
dåligt jämfört med gruppen född 1998. De psykosomatiska 
symptom som det ställs frågor om i enkäten är bland annat: 
ont i magen, oro, svårt att sova, svårt att koncentrera sig, 
huvudvärk, dålig aptit, känna sig nervös, känna sig irriterad, 
känna sig nedstämd.

HUR SÄKER ÄR DU PÅ ATT BETYGEN 
ORSAKAR PSYKISK OHÄLSA?
- Vi har inte hittat någon annan lika kraftfull förklaring. Det 
är en hypotes men ingen har avvisat den, säger Jan-Eric 
Gustafsson.

Många saker samverkar, dessutom på ett komplext 
sätt och mer forskning behövs, men det går ändå inte att 
komma förbi betygen, menar han.

- Skillnaden i skoltrivsel i åk 6 mellan 98:or och 04:or är 
dramatisk.

Jan-Eric Gustafsson reflekterar runt gränsen godkänt. 
Att det till exempel finns ett F i den nuvarande betygsskalan, 
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ett underkänt, skapar en känsla av ”att vara underkänd som 
person”. 

- Jag är övertygad om att betygen har negativa 
effekter. Det är väl belagt. Men det finns mer som behöver 
undersökas. Hur ska vi utforma ett betygssystem som 
fungerar som urvalssystem men som inte skapar samma 
stress och oro? 

Den frågan behöver besvaras, menar han.
Det finns även annan forskning som pekar i samma 

riktning. Forskare vid Umeå universitet har i två studier, 
i vilka forskare från Forte-programmet medverkat, visat 
att ökad skolstress bidragit till den ökade psykiska 
ohälsan bland unga. En trendanalys över 24 år visade att 
skolstress förklarade en betydande andel av ökningen av 
psykosomatiska besvär bland flickor, men endast en mindre 
del av ökningen bland pojkar. En annan studie visade att 
skolstress och psykosomatiska besvär ökade i spåren 
av införandet av 2011 års  läroplan som innebar mer av 
betygsättning och prov i skolan. Även i denna studie var de 
negativa effekterna starkare för flickor än för pojkar.

VILKA FAKTORER ÄR VIKTIGA FÖR ATT 
LYCKAS I SKOLAN?
- Om det vet vi väldigt mycket. 

Den kognitiva förmågan har stor betydelse liksom den 
socioekonomiska bakgrunden. Hur bra skolan och förskolan 
är spelar roll liksom när på året ett barn är fött. 

Inom Forteprogrammet har de kognitiva förmågornas 
betydelse studerats. Barnen har gjort tester med talserier 
och vokabuläruppgifter.

- Vi ser starka samband i sexan. De som presterar högt 
på kognitiva förmågor tycker inte att skolans krav är så högt 
ställda.

I nian sjunker sambandet. Då tycker även de med goda 
resultat på kognitiva tester att skolans krav är högt ställda. 
Stressen och oron ökar.

OMRÅDEN ATT UTVECKLA
Jan-Eric Gustafsson delar upp resonemanget i 
systemfaktorer och faktorer på individnivå. Han tar 
begreppen stress och oro som exempel. Det finns 
indikationer på att stress är kopplat till sammanhanget 
medan oro är ett personlighetsdrag. 

- Vi har inte starka belägg, förtydligar han, men det är ett 
intressant utvecklingsområde.

Segregation och strukturförändringar i samhället är 
andra områden som berörs inom Forteprogrammet och där 

fortsättning följer. Fler nya studier väntar.
- Bland annat har vi fått pengar från Sten A Olssons 

stiftelse. Det handlar om ett västsvenskt projekt, delvis i 
samverkan med forskare vid Karlstads universitet. 

Att bygga upp och stärka de tvärvetenskapliga 
forskarmiljöerna är ett av syftena med Forteprogrammet. 

- Det är nödvändigt för de fenomen vi studerar. 

VARFÖR ÄR DET TVÄRVETENSKAPLIGA 
PERSPEKTIVET VIKTIGT?
- Sambanden mellan skolprestation och psykisk ohälsa är 
så tydliga. Vi måste ta in många olika faktorer och studera 
hur de hänger ihop. 

Forteprogrammet har varit en bra början. Jan-Eric 
Gustafsson poängterar behovet av mångfald och att olika 
forskningsfrågor undersöks fritt.

- Det är viktigt att inte bli enögd. Den faran lurar alltid. 
Det är lätt att gräva ner sig i ett forskningsspår. Och göra 
religion av sina resultat.

VIKTIGA PENGAR
Samverkan mellan Curt Hagquists folkhälsovetenskap  och 
Jan-Eric Gustafssons utbildningsvetenskap har pågått i sju 
år tack vare anslaget från Forte. 

- Det har varit viktiga pengar. Jag tycker att vi har 
utvecklat kopplingarna mellan psykisk ohälsa och skolan på 
det sätt det var tänkt. 

Inte minst möjligheten att samköra data och utveckla 
analysmodeller är betydelsefullt för framtiden. Till exempel 
har det stora longitudinella datamaterial som byggts upp på 
Göteborgs universitet alltsedan 1961, där elevers syn på sig 
själva och skolan i årskurserna 6 och 9 samt gymnasiets år 
3, kunnat kompletteras med frågor om psykisk hälsa ur ett 
folkhälsovetenskapligt perspektiv.

- Över tid kommer det att ge värdefulla data som kan 
användas som underlag för fortsatt forskning inom området.

HUR KAN KUNSKAPEN FRÅN 
FORTEPROGRAMMET ANVÄNDAS?
- För att utforma skolan. Det finns stora problem att lösa. 
Den psykiska ohälsan växer och 20 procent av de som 
slutar nian misslyckas med att ta sig vidare till gymnasiet. 
Om du inte har en framgångsrik skolgång bakom dig blir det 
svårt att klara sig. 

SLUTSATSER
Skillnaderna i skolstress mellan pojkar och flickor finns redan i årskurs 6 men är inte så stora. 

Elever som inte klarar skolarbetet känner större stress, oavsett kön.

Mellan årskurs 6 och 9 ökar stressen kraftigt liksom könsskillnaderna. Flickorna mår sämst.

Relationer är också viktiga, främst kontakten med kamrater, men kraven i skolan spelar större roll för den 
upplevda hälsan än relationer till lärare och kamrater. 

Betygen som orsak till psykisk ohälsa är en hypotes som ingen avvisat.

Ökad skolstress en sannolik förklaring till ökad psykisk ohälsa bland unga.


