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Abstract  

The phenomenon of stress has become a critical problem when set in the context of high school 

students. This project examines how high school students experience and live with stress during 

high school and which elements of the phenomenon of stress affect them. To ensure detail in our 

research of the phenomenon within its context, we chose to use Axel Honnteh's theory about 

recognition and Anthony Giddens' theory about individuals in the postmodern society. The theories 

have specifically been used in the analysis and discussion of the project. The purpose of including 

the theories in our analysis and discussion was to guarantee a deep and nuanced understanding of 

the results from our empirical research, which consists of two focus group interviews with students 

from Greve gymnasium and a questionnaire survey. To dig even deeper into the essence of the 

phenomenon, we used the results of our empirical research, our scholarly literature, our analysis, 

along with our discussion, as a means of constructing a design of which, whose purpose was mainly 

being preventive for our target group. This expressed itself within the project by composing a 

diagram in which we triangulate the preliminary results of the project. The triangulation allowed us 

to find a connection between the most relevant elements of our chosen phenomenon. According to 

the triangulation's results, the most prominent element was "expectations from family members". 

We were now able to construct a design. We began an iterative design process, where we, after a 

brainstorm, had two potential designs. We then continued by formatively evaluating the designs in a 

criteria-based evaluation. This evaluation resulted in combining our two designs into a webpage. 

The webpage was made by using WebNode. We then formative evaluated the webpage by 

conducting a field experiment with our focus groups. The constructive feedback we achieved from 

our field experiment was used to make a summative evaluation of the whole iterative design 

process. The result of the summative evaluation was that the design would be able to help high 

school students with personal recognition and, with this, can be helpful for specific individuals. 

However, the problem our design is trying to solve has much complexity. Therefore, a solution on 

an institutional level would be more effective due to the scale of the problem. Furthermore, our 

summative evaluation showed that our design was slightly too general and lacked precision due to 

many alternatives already on the market. 
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Resume 

Fænomenet stress er gået hen og blevet en afgørende problemstilling, når den bliver sat i kontekst 

med gymnasieelever. Dette projekt undersøger, hvordan de unge elever oplever stress i gymnasiet, 

og hvilke faktorer der stresser dem. Til at gå i dybden af projektets fænomen, har vi gjort brug af 

Axel Honneths anerkendelsesteori, samt Anthony Giddens teori om individet i det senmoderne 

samfund. Teorierne bliver specifikt brugt i projektets analyse og diskussion, til at kortlægge en dyb 

og nuanceret forståelse af resultaterne fra vores indsamlede empiri, som omfatter to 

fokusgruppeinterviews med elever fra Greve gymnasium og en spørgeskemaundersøgelse. For at 

grave endnu dybere ned i fænomenets essens, har vi brugt resultater fra vores indsamlede empiri, 

faglitteratur, analyse og diskussion, til at udarbejde en designløsning, hvis funktion er at være 

forebyggende for vores målgruppe. Dette kommer til udtryk i projektet, gennem udførelsen af et 

skema, som triangulerer projektets foreløbige resultater. Trianguleringen muliggjorde, at vi kunne 

finde en sammenhæng mellem de forskellige faktorer ved fænomenet, og herigennem finde den 

mest fremtrædende faktor, som var forventninger fra familien, som vi nu kunne konstruere designet 

ud fra. Vi indledte herigennem en iterativ designproces, hvor vi efter en brainstorm kom med to 

potentielle designløsninger. Efter en formativ criteria-based evaluation, valgte vi at sammensætte de 

to løsninger til en hjemmeside, som konstruerede på WebNode, og derefter fik formativt evalueret 

med et felteksperiment, som vi foretog med samme fokusgrupper, som vi havde interviewet 

tidligere. Her fik vi konstruktiv kritik på vores designløsning, som vi brugte til at lave en summativ 

evaluering på hele vores iterative designproces. Resultatet af den summative evaluering var, at 

vores designløsningen kunne hjælpe gymnasieelever med personlig anerkendelse, og herigennem 

ville være brugbar for enkelte individer, men at problemstillingen samtidig er kompleks og nok skal 

bearbejdes på et institutionelt plan. Ydermere fremgik det af den summative evaluering, at vores 

designløsningen var for generel og manglede præcision, da der allerede findes lignende løsninger. 
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Begrebsafklaring 

 

Eksogen: Det er noget udefra kommende som påvirker individet (Den danske ordbog, u.d.).  

Endogen: Det er noget som kommer indefra, uden ydre årsag (Den danske ordbog, u.d.). Det er, når 

et eksogent problem bliver til et endogent problem, som har en indflydelse samt påvirkning på 

individet. 

Naturalistisk evaluering: Her evalueres en given designløsning med rigtige mennesker. Man 

evaluerer her med brugere. Det kunne for eksempel ske med en fokusgruppe eller ved et felt-

eksperiment, deltager observation eller case study (Venable, Pries-Heje, & Baskerville, 2014, s. 80). 

Artificial evaluering: Her foregår evalueringen ikke med rigtige mennesker, men her træffes der 

beslutninger i evalueringen af designerne. Dette kan gøres med for eksempel criteria-based-

evaluation eller scenario analysis (Venable, Pries-Heje, & Baskerville, 2014, s. 81). 

Formativ evaluering: Her bliver evalueringen foretaget med formålet at forme et endeligt resultat. 

Her er evalueres der løbende imens man udvikler og tester forskellige designs (Venable, Pries-Heje, 

& Baskerville, 2014, s. 81). 

Summativ evaluering: Dette er den endelige og sidste evaluering man foretager, når ens design er 

færdigt. Man evaluerer her på den samlede proces og selve designet (Venable, Pries-Heje, & 

Baskerville, 2014, s. 81). 

Human risk and effectiveness: Dette er en evalueringsstrategi, som man kan følge, hvis ens design 

er brugerorienteret, og hvis det ikke er dyrt, at teste designet med rigtige brugere (Venable, Pries-

Heje, & Baskerville, 2014, s. 82). 
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Kapitel 1: Indledning  

I det dette kapitel vil vi belyse problematikken, dette projekt undersøger. Herved vil vores 

problemformulering samt arbejdsspørgsmål fremkomme, hvor der derefter bliver beskrevet, hvorfor 

og hvilken målgruppe vi har valgt at tage udgangspunkt i. Til sidst vil et afsnit om semesterbinding 

fremkomme, hvor der vil blive beskrevet de to dimensioner, som vi har valgt at bearbejde.  

1.1 Problemfelt  

Vi vil i dette projekt undersøge problemet stress, hvor problemets kontekst er unge 

gymnasieelever.  Herunder vil vi særligt komme ind på hvilke faktorer, som kan være stressgivende 

for gymnasieeleverne. Vi vil med udgangspunkt i gymnasieelevernes førstehåndsperspektiv 

foretage to kvalitative fokusgruppeinterviews og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, for at 

bearbejde de forskellige årsager til problemet stress hos danske gymnasieelever. Dertil vil vi 

foretage et felteksperiment, hvor vi vender tilbage til vores fokusgrupper, for at evaluerer vores 

designløsning.  

Vi vil udover vores indsamlede empiri, bearbejde problemstillingen i forhold til to relevante teorier. 

De udvalgte teorier er Axel Honneths anerkendelsesteori, og Anthony Giddens teori om individet i 

det senmoderne samfund. Anerkendelsesteorien er valgt for at give et teoretisk perspektiv på 

individers anerkendelse, og hvordan de opnår anerkendelse i forskellige situationer. Giddens er 

valgt på baggrund af begreberne individualisering, aftraditionalisering og ekspertsystemer, som kan 

belyse, de bagvedliggende strukturer i individers oplevelse af stress.  

 

Vi vil gennem en interviewguide spørge to grupper af gymnasieelever, for at finde en sammenhæng 

mellem teori og empiri, for at kunne analysere på problemstillingerne, og derigennem kunne 

arbejde med en designløsning. Vi har valgt to grupper, for at kunne komme bredt rundt, hvor vi 

hertil har valgt en gruppe af 1.g’ere og 3.g’ere/2.hf’ere.  Dette har vi gjort, fordi vi har en antagelse 

om, at stressniveauet kan være forskelligt i forhold til hvilket klassetrin, og hvilke faktorer som 

stresser de unge. 1.g’ere som springer fra folkeskolen, hvor fravær ikke blev talt op i procentvis, og 

hvor de ikke havde nær så mange afleveringer og deadlines. Derimod skal 3.g’erne til at finde ud af, 

hvad de gerne vil i deres fremtid, og hvor deres afslutningskarakterer spiller en stor rolle for deres 

fremtid. Gymnasier er forskellige i forhold til hvilke forventningskrav, de har til eleverne.  
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Alle gymnasier har et sæt basale regler og forventninger, men miljøet i gymnasier er forskellige. 

Dette er grunden til, at vi har valgt at have to fokusgrupper fra samme gymnasie, så vores fokus 

primært kan være at se forskellen af stress for 1.g’ere og 3.g’ere/2.hf’ere.    

 

Ud fra rapporten “Det er vigtigt at være en succes… men det er bare ikke altid, at det lykkes!” af 

Thomas Willer, som er sociolog og freelance researcher for center for ungdomsforskning (Willer, 

Thomas Willer, u.d.), og Søren Østergaard, som er leder af Center for Ungdomsforskning 

(Østergaard, u.d.), bliver der ført en undersøgelse, som er baseret på en survey blandt 2030 1-

3.g’ere, der er fordelt på 21 almene gymnasier og handelsskoler i Danmark (Willer & Østergaard, 

2017, s. 5). I rapporten bliver der sat et fokus på de ‘5 F’er’. Disse er beskrevet som 

fritidsaktiviteter, fester, friends, forældre - og andre voksne, og fremtidsforventninger. Belægget for 

dette er, at disse fem temaer er underbelyst inden for forskningen på gymnasieområdet (Willer & 

Østergaard, 2017, s. 5). I vores rapport gør vi brug af de 5 f’er, men vi kategoriserer dem 

anderledes. Fritidsaktiviteter, fester og friends hører under det sociale, forældre og andre voksne er 

under forventninger fra familien, og fremtidsforventninger er gode karakterer og eksamen, samt lav 

fraværsprocent.  

Derudover er rapporten “Stress i gymnasiet” foretaget af forfatterne Anne Maj Nielsen og Laila 

Colding Lagermann fra Århus Universitet, som fokuserer på de vanskeligheder og udfordringer, 

som de unge i gymnasiet møder igennem deres skolegang. Rapporten udtrykker at karakter- og 

familiepres, økonomi lektier og socialt liv, er afgørende faktorer (Nielsen & Lagermann, Stress i 

gymnasiet, 2017, s. 10-11). Denne rapport er med til at give et indblik i fænomenet stress, og dets 

påvirkning på unge gymnasieelever.   
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1.2 Problemformulering 

I det følgende afsnit vil projektets problemformulering samt arbejdsspørgsmål fremkomme. De har 

til formål at skabe et klare overblik over hvad og hvordan, vi har valgt at bearbejde projektets 

problematik.     

 

Hvordan oplever unge gymnasieelever stress, og hvilke faktorer oplever de, som gør 

dem stressede? 

 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål  

• Hvad er stress, og hvad er det der gør at gymnasieeleverne føler sig stressede?  

• Kan man be- eller afkræfte, at fravær er den mest betydelige stressgivende faktor for 

gymnasieelever? 

• Hvilke metoder kan vi gøre brug af, som kan bearbejde vores problemstilling? 

• På hvilken måde kan gymnasieelever opnå anerkendelse, og hvilken betydning har det for 

gymnasieelever, i det senmoderne samfund? 

• Hvilken stressgivende faktor, er den mest fremtrædende blandt gymnasieelever? 

 

1.3 Målgruppe 

Dette afsnit omhandler vores valg af målgruppe. 

Når man undersøger en specifik problematik i et projekt, er det væsentligt at tage i betragtning om, 

hvorvidt man undersøger problematikken med henblik på af en målgruppe (Jeppesen, Henriksen, 

Routhe, & Kristensen, 2022). I dette tilfælde har vi med en design udvikling af gøre, og derfor har 

det været essentielt for os, at udvikle en design til en bestemt målgruppe. På baggrund af dette har 

vores kvantitative og kvalitative undersøgelser i dette projekt været rettet mod en bestemt 

målgruppe, som er 15-20-årige, som går på gymnasiet, og har oplevet en form for stress under sin 

uddannelse.   
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1.4 Semesterbinding  

Dette afsnit omhandler hvordan vores basisprojekt bearbejder dimensionerne Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund og Design og Konstruktion. Med det menes der specifikt, hvordan vi 

gennem projektarbejdet formår at udtrykke kursernes teorier, metoder og fremgangsmåder.  

Dette projekt er blevet udarbejdet efter den filosofiske retning fænomenologi. Det fænomen vi har 

valgt at studere, er stress. Det vil sige, at vi studerer stress, men at fænomenet er sat i konteksten: 

unge gymnasieelever. Ved at udarbejde projektet fænomenologisk, sikrede vi, at projektets 

problemstilling var relevant for dimensionerne subjektivitet, teknologi og samfund. 

Sammentrækning af relevant empiri, teori, fænomen og fænomenets kontekst blev til den 

samfundsmæssigt relevante problemstilling: stress hos unge i gymnasiet.  

 

Måden hvorpå vi vil bearbejde den samfundsmæssige problemstilling er, ved at fokusere på vores 

metodevalg, teorivalg og empiri omkring vores fænomen. Vores mål for projektets forankring i 

dimensionen subjektivt, teknologi og samfund er at finde og analysere sammenhængen mellem 

subjektet/individet, og det samfundsmæssige problem. Måden dette gribes an i projektet vil være at 

kigge på stressbegrebet, og hele tiden holde det op imod projektets subjekt, som i vores tilfælde er 

gymnasieeleverne. Derudover vil vi sætte fænomenet i forbindelse med Anthony Giddens teori om 

individet i det senmoderne samfund, Axel Honneths anerkendelsesteori, faglitteratur og vores 

indsamlede empiri, med henblik på at opnå forståelse og viden omkring gymnasieelevernes årsager 

til stress. Metodisk vil dette blive gjort gennem fokusgruppeinterviews og en 

spørgeskemaundersøgelse, som vi vil analysere og diskutere i forhold det relevante stof fra Anthony 

Giddens og Axel Honneths sociologiske teorier om individer. 

Projektets anden dimension er design og konstruktion. Valget af design og konstruktion blev truffet, 

på baggrund af et ønske om at bruge vores tilegnede viden fra empiri, teori, analyse og diskussion 

til at opnå en designløsning, som kan være forebyggende mod den stress, de unge gymnasieelever 

kan opleve. Vi vil med teorier og metoder fra det designvidenskabelige felt bearbejde vores projekts 

fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse og teorier om identitet og anerkendelse. Dette 

gøres for at kunne gennemføre en iterativ proces, hvori vi kommer til udvikle, teste og 

designløsningen løbene.  
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De designvidenskabelige teorier og metoder vi vil tage i brug i designprocessen, er 

designevaluering, som henviser til at designprocessen bliver iterativ, hvor der løbende vil blive 

evalueret. Typologibegreberne vil blive berørt, når vi evaluerer designet løbende (naturalistisk, 

kunstig, formativ, summativ). Herunder vil vi komme ind på, hvilken strategi der bliver evalueret 

efter. Her menes der, om strategien bliver human risk and effectiveness,  

 

Kapitel 2: Redegørelse 

I det følgende kapitel vil vores redegørelse besvare vores arbejdsspørgsmål, hvor rapporten “Stress i 

gymnasiet” være med til at besvare vores arbejdsspørgsmål.  

2.1 Hvad er stress? 

Fænomenet stress har gennem de sidste mange år været et stigende folkesundhedsproblem i 

Danmark. Stress er en reaktion på enten en psykisk eller fysisk belastning, og bliver derfor ikke 

anset som en sygdom (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 4). Stress opstår typisk i forbindelse med, at 

individet bliver mødt af en udfordring i enten privatlivet eller arbejdslivet. Når disse udfordringer 

opstår, kan man enten blive udsat for en kortvarig stress reaktion eller en langvarig stress tilstand 

(Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 8). Der findes forskellige typer af konsekvenser og karakteristika af 

den kortvarige stress reaktion, samt den langvarige stress tilstand. Den kortvarige stress anses som 

værende positiv, hvorimod den langvarige stress anses som værende negativ (Sundhedsstyrelsen, 

2007, s. 5-6).  

2.1.1 Kortvarig og langvarig stress 

Den kortvarige stress, også kaldet for den positive stressreaktion, er den form for stress, man anser 

som den mest sunde form for stress. Kortvarige stress er ofte en naturlig reaktion fra kroppen, som 

er med til at tackle en ydre belastning her og nu, og opstår kun under perioder hvor mennesket 

bliver mødt af forskellige udfordringer (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 5). 

En af de karakteristika og konsekvenser der er ved den kortvarige stress er, at mennesket kan blive 

psykisk belastet. Her er der tale symptomer der stammer af: vrede, forvirring, 

koncentrationsbesvær, frygt, depression og angst (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 5). De psykiske 

belastninger opstår typisk i henhold med, at mennesket for eksempel er udsat af udfordringer som 

en konflikt eller en eksamen (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 5). De psykiske belastninger opstår typisk 

i henhold med, at mennesket for eksempel er udsat af udfordringer som en konflikt eller en eksamen 
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(Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 5). Under disse udfordringer er det almindeligt, at mennesket bliver 

udsat for den kortvarige stress reaktion også kaldet den positive stress reaktion. Når disse 

udfordringer er overstået, vil kroppen automatisk komme til sig igen, og derefter genopbygge sine 

ressourcer og immunitet for, at stressen ikke er vedvarende og dermed ikke udvikler sig til 

langvarig stress (Sundhed.dk, 2013). Den langvarige stress er den værste form for stress, som et 

menneske kan blive udsat for (Sundhed.dk, 2013). Under disse udfordringer er det almindeligt, at 

mennesket bliver udsat for den kortvarige stress reaktion. Når disse udfordringer er overstået, vil 

kroppen automatisk komme til sig igen, og derefter genopbygge sine ressourcer og immunitet for at 

stressen ikke er vedvarende, og dermed ikke udvikler sig til langvarige stress  (Sundhed.dk, 2013). 

Den langvarige stress er den værste form for stress, som et menneske kan blive udsat for  

(Sundhed.dk, 2013). 

Langvarig stress, også kaldet for den negative stressreaktion, opstår ofte i forbindelse med, at 

mennesket føler sig belastet af flere livsområder på samme tid (Sundhedsstyrelsen, 2007 s.8). 

Derfor kan man definere mennesket under langvarig stress, som varer mellem flere uger til 

måneder, som værende ”uhensigtsmæssig individstilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst 

gennem længere tid” (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 6). Ved den langvarige stress tilstand bliver 

risikoen for sygdomme øget, og herved man kan opleve adfærdsmæssige, psykiske samt fysiske 

forandringer i kroppen (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 6). Ved de adfærdsmæssige forandringer 

oplever man mangel på søvn, nedsat fysisk aktivitet, appetitløshed eller øget madindtag, 

ligegyldighed overfor eget udseende, distancering af andre mennesker og øget sygefravær 

(Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 6). Ved den psykiske forandring kan man opleve symptomer for angst, 

koncentrationsbesvær, nervøsitet, hukommelsestab, nedsat sexlyst, humørsvingninger, forvirring, 

ubeslutsomhed, aggressivitet og hjælpeløshed (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 6). Ved den fysiske 

forandring kan man opleve svimmelhed, mavesmerter, træthed, ekstrem hovedpine, kvalme, 

forstoppelse, åndedrætsbesværen, svedeture og kolde fingre samt fødder  (Sundhedsstyrelsen, 2007, 

s. 6). 

På trods af disse symptomer er det vigtigt, at man forstår, at det er meget individuelt for hvilke 

symptomer, mennesket kan blive udsat for, da det nødvendigvis ikke er alle mennesker, der vil 

opleve alle eller de samme symptomer hos både den kortvarige stress reaktion men også den 

langvarige stress tilstand.  Som nævnt tidligere kan den langvarige stress tilstand videre udvikle sig 

til sygdom eller forværre den sygdom, som mennesket kan have i forvejen (Sundhedsstyrelsen, 

2007, s. 6). Sandsynligheden for at udvikle stressrelateret sygdom, kommer an på den ydre 
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belastnings karakter, varighed, intensitet og særligt den enkeltes oplevelse af belastningens 

alvorlighed. Sandsynligheden for at udvikle sygdommen, afhænger af den enkeltes persons 

sårbarhed og oplevelse af håndteringsmuligheder (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 7). 

I den nedenstående figur, kan vi se en samlet model for hvordan stress og sygdom hænger sammen, 

når det kommer til menneskets stress-relaterede sygdomme (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 7).  

 

 

Kilde: (Kjøller, Juel, & Kamper-Jørgensen, 2007) 

På baggrund af de forskellige typer symptomer mennesket kan blive udsat for under den kortvarige 

samt langvarige stress reaktion, kan man anse dem som værende positive og negative former af 

stress. Den positive stress reaktion kan i de fleste tilfælde identificeres når en person “føler” sig 

stresset, hvor derimod den negative stress reaktion er, når en person er stresset under længere 

periode.  
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2.2 Hvorfor er de unge i gymnasiet stresset?  

I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvorfor de unge gymnasieelever føler sig stressede, og 

hvordan stressen kan påvirke dem dagligt.  

I rapporten “Stress i gymnasiet” viser undersøgelsen et hverdagsliv i gymnasiet med et stort 

præstationspres og høj konkurrence (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 10). Eleverne vil præstere 

bedst muligt både i skriftlige afleveringer, hvor der ofte ligger flere op af hinanden i forskellige fag, 

samtidig med, at eleverne også skal, forbedrede sig til næste dags undervisning med samtlige 

lektier. Gymnasieeleverne mener, at de konstant føler sig stressede, da der er for høje krav og 

forventninger til dem både fra gymnasiet, forældrene og dem selv. De vil gerne have en god 

uddannelse, og opfatter deres studentereksamen med høje karakter som værende nødvendigt, for at 

kunne se frem til et godt liv (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 27). Eleverne mener, at en 

studentereksamen ikke er god nok i sig selv, men det skal være en afsluttet eksamen med høje 

karakter og et vellykket gennemsnit. For høje karakter er nødvendigt, hvis man skal opnå succes og 

hermed få sig et godt arbejde i fremtiden (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 27). De stressgivende 

faktorer, karakter og ikke mindst eksaminerne er afgørende for, hvordan gymnasieeleven vil 

komme til at håndterer det faglige indhold. Præsentationskravene til karakterer fylder mere for 

eleverne, end at kunne forstå det faglige indhold (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 28). Denne 

faktorer er derfor med til at øge gymnasielevernes stress niveau.  

Gymnasieeleverne har en tendens til at anstrenge sig, og fremstå som den energiske og attraktive 

samarbejdskammerat, som har gode faglige kompetencer, til at præstere på trods af, at de bag 

facaden kan føle sig udmattede og stressede (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 10). Eleverne fortæller 

om krævende balancer mellem at prioritere diverse opgaver, som de ofte laver om natten, dette 

resultere i, at de møder op i skolen trætte, og kæmper for at holde sig vågne. For hvis eleverne ikke 

møder op til undervisningen, får de fravær - og det samme gør manglende afleveringer (Nielsen & 

Lagermann, 2017, s. 28). Dette kan dertil anses, som værende et dobbeltspil eleven har gang i. 

Eleven har nemlig til opgave, at både sørge for at være en værdifuld præsterende elev i lærerens 

øjne, men på samme tid sørge for at være en god samarbejdspartner blandt sine klassekammerater 

(Nielsen & Lagermann, 2017, s. 10). Oplevelserne af at leve et dobbeltliv blandt eleverne, gør sig 

også gældende derhjemme, for manges vedkommende. Selvom de fleste forældre er interesserede i 

barnets tilgang til skolen, og eleverne længes efter deres forældres anerkendelse, samt forståelse af 
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deres situation, så er det ikke helt nemt, og snakke med ens forældre, om de vanskeligheder og 

stress man oplever i gymnasiet (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 33).  

Gymnasieeleverne fortæller, at forældrene har ofte svært, ved at forstå dem og hele situationen i 

gymnasiet, samtidig med at elevernes fortællinger kan være med til at skuffe forældrenes 

ambitioner, samt ønsker for eleven. Derudover mener eleverne, at man kan blive set som svag, hvis 

man ikke kan trives og kan overkomme alt det, forældrene synes er vigtigt. De unge ønsker ikke at 

vise forældrene, at de stressede, de vil nemlig gerne tage hensyn til dem, for ikke at gøre dem kede 

af det, skuffede eller bekymrede (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 33). Dette kan resultere i, at 

eleverne ikke henvender sig til forældrene, og dermed kan føle en form for ensomhed, da de 

mangler støtte, vejledning og hjælp fra dem (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 33).  

 

Kapitel 3: Metode 

I dette kapitel vil vi komme ind på de metoder, vi har gjort brug af gennem projektet. Disse metoder 

er: triangulering, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview, felteksperiment og 

interviewguide. Vi har valgt at arbejde med disse metoder, da de er med til at give os muligheden 

for, at fordybe os i vores problemstilling, ved at give os empiri som er med til at åbne op for en 

dybdegående analyse samt en diskuterende diskussion. Den nedenstående figur illustrerer den 

rækkefølge, vi har valgt at gøre brug af for selve udførelsen af projektets metoder.  

 

 

Kilde: Egen figur 

3.1 Triangulering 

Metoden triangulering har til formål at sammenligne to eller flere forskellige undersøgelser af det 

samme fænomen. Et eksempel kunne være, at man sammenligner et interview med observationer 

eller en eksperts analyse af et fænomen, med en anden eksperts analyse af det samme fænomen. 

Triangulering benyttes både indenfor den kvalitative og kvantitative metode, da metoden er god til 

at fremhæve de forskellige aspekter i undersøgelsen. Dette kan med fordel sammenlignes, og 
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hermed styrke undersøgelsens validitet samt troværdighed.  Hvis man skal gøre brug af denne 

metode, kræver det, at man benytter den kvalitative og kvantitative metode i sin undersøgelse, eller 

at man benytter sig af forskellige kvalitative eller kvantitative metoder (Aarhus Universitet, u.d.).  

 

3.2 Spørgeskemaundersøgelse 

Kvantitative metode er en betegnelse for den metode, som dækker over spørgeskemaundersøgelser. 

Spørgeskemaundersøgelser har til formål at indhente kvantitative data om populationer via 

besvarelse af nogle spørgsmål, som tit bestyres gennem selvudfyldte spørgeskemaer. Gennem den 

kvantitative metode har man mulighed for at opnå viden, der kan måles og kvantificeres med tal 

(Aarhus Universitet, u.d.). Ved hjælp af denne metode, kan forskeren opnå en stærk ekstern 

validitet, og generaliserbarheden er ofte bedre end den kvalitative tilgang, da man har rig mulighed 

for at nå ud til en stor målgruppe. Dog kan en ulempe ved denne metode være, at der kan være 

mangel for uddybelse, nuancering og at kan være svært at bestemme kausaliteten (Aarhus 

Universitet, u.d.).  

 

3.3 Fokusgruppeinterview  

Et fokusgruppeinterview refererer til en interviewform, hvor der er flere informanter med i 

interviewet. Spørgsmålene skal helst være definerede inden for et bestemt område/emne. Når man 

foretager sig et fokusgruppeinterview, skal man være opmærksom på interaktionen blandt 

informanterne. Derudover er det vigtigt, at intervieweren tager styringen, og holder interviewet i 

gang, så interviewet ikke ender i mindre informative samtaler (Aarhus Universitet, u.d.).  

 

3.4 Felteksperiment  

Metoden felteksperiment refererer til eksperimenter, som gennemføres uden for et laboratorie 

(Aarhus Universitet, u.d.). Felteksperimenter foregår primært i et naturligt miljø, et eksempel kunne 

være et klasseværelse. 

Disse eksperimenter har ofte en højere grad af økologisk validitet, dog en lavere intern validitet, da 

eksperimentet til tider kan være svært at kontrollere (Aarhus Universitet, u.d.). Under eksperimentet 

udsætter forskeren forsøgspersonerne for bestemte påvirkninger, og undersøger deres reaktioner. 
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3.5 Interviewguide  

Til begge interviews gjorde vi brug af den samme interviewguide, da vi gerne ville have svar på de 

samme spørgsmål, men fra forskellige perspektiver i aldersgrupper og årgange.  

1.g’ere og 3.g’ere/ 2.hf’ere:   

• Er I glade for at gå gymnasiet?   

• Er der noget særligt der gør jer glade på gymnasiet?   

• Hvordan er det sociale kontra det faglige for jer i gymnasiet?  

• Hvilke af disse ting føler I stresser jer mest: Forventningerne til jeres sociale eller faglige 

liv?   

• Har I nogensinde følt pres i jeres gymnasietid, hvis ja, hvilke ting har specifikt lagt et ekstra 

pres på jer?   

• Kender I forskellen på at have stress og være stresset?  

• Kender I symptomerne af stress? Hvis ja, kan I uddybe?   

• I jeres husstand, er der nogle som har en gymnasial eller videregående uddannelse?  

• Udover de krav og forventninger samfundet har af jer i skolen, hvordan er jeres forældres 

krav i forhold til karakter og passe sin skole?   

• Er I informerede om hvad jeres skole tilbyder jer af hjælp hvis I er stressede på grund af 

skolen?  

• Hvis skolen tilbyder en form for hjælp mod stress, ville I så gøre brug af det?  

• Mener I der er noget som burde sættes fokus på især i forhold til forskellige ting der stresser 

jer? Hvis ja, hvordan kunne vi eventuelt gøre det?   

• Har I noget imod, at vi kontakter jer igen, hvis vi har brug for det? (designløsning)   

 

 

3.6 Metoderefleksion  

Den hovedsagelige årsag til, at vi har arbejdet med fem forskellige metoder i dette projekt er, for at 

opnå den bedst mulige designløsning. Ved hjælp af vores metoder og faglitteratur, har vi dannet et 

overblik samt fået en bedre forståelse af, hvordan de unge oplever stress, og hvilke faktorer der er 
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stressgivende. For at vores designløsning skal have en reel indflydelse hos vores ønskede 

målgruppe, har vi været nødsaget til at gøre brug af flere metoder.   

I dette projekt har vi valgt at lave et skema, hvor vi triangulere mellem vores forforståelse, 

faglitteratur, spørgeskemaundersøgelse samt to fokusgruppeinterviews. Ved hjælp af dette skema, 

har vi mulighed for at kunne reflektere over, hvilke faktorer som spiller en rolle, når de unge 

gymnasieelever oplever stress. Ved hjælp af vores spørgeskemaundersøgelse, som vi har foretaget, 

har vi fået dannet os et overblik over de konkrete problemstillinger, som kan associeres med stress 

på gymnasiet.  Derudover har vi foretaget os to fokusgruppeinterview, hvor vi har valgt at fokusere 

på en gruppe 1. g’ere og 3. g’ere/2.hf’ere fra Greve Gymnasium. Vores fokusgruppeinterviews er 

opstillet ud fra en interviewguide, hvor vi har haft vores grundlæggende spørgsmål, samtidig med at 

vi også havde muligheden for at kunne stille andre uddybende spørgsmål. Felteksperimentet gav os 

muligheden, for at præsentere vores eventuelle design for vores informanter. Vi fik deres reaktioner 

og ikke mindst holdninger af vores designløsning. 

De anvendte metoder i dette projekt, har været til gavn for vores opgave. Ved hjælp af metoderne, 

har vi haft muligheden for at undersøge forskellige aspekter om vores problemstilling. 

 

Kapitel 4: Teori 

I det følgende kapitel vil vi beskrive den teori, som vi har anvendt i vores projekt med henblik på 

vores problemstilling. Her har vi valgt at gøre brug af Axel Honneths anerkendelsesteori og 

Anthony Giddens teori om det senmoderne samfund 

4.1 Axel Honneth 

Axel Honneth er en tysk professor, som er kendt for sin anerkendelsesteori. Honneth beskæftiger 

sig med tre anerkendelses-sfære, som har til formål, at et individ får muligheden for at danne sin 

identitet ved hjælp af den sociale anerkendelse (Harste, 2020). De tre anerkendelses-sfære er 

kendetegnet, som er baseret på det emotionelle og rationelle aspekt. 

 

De tre sfærer Honneth beskæftiger sig med:  

1. Den private sfære 

2. Den retslige sfære  
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3. Den solidariske sfære (Beyer, Frederiksen, & Kureer, 2022).  

Den private sfære er defineret som udelukkende at være baseret på det emotionelle aspekt, hvor 

derimod den retslige sfære er defineret ved kun at være rationel. På baggrund af dette er, den 

solidariske sfære baseret på at være en blanding af det emotionelle samt rationelle aspekt i og med, 

at denne sfære er med til at tilpasse de forskellige relationer, der opstår mellem individerne i de 

grupper, de tilhører i fællesskabet (Honneth, 2006, s. 12-13).  

Den private sfære fokuserer på det faktum, at anerkendelse blandt andet kan figurere fra nære 

relationer som familie og venner.  

”Kærlighedsforholdet mellem mor, far og barn, mellem ægtefæller og mellem venner udgør de 

symmetriske relationer, hvor subjektet kan etablere en fortrolighed med sine ressourcer, 

indstillinger og værdier og se dem modtaget og anerkendt.” (Honneth, 2006, s. 11). 

I ovenstående citat udtrykker Honneth via sin bog ”Kampen om anerkendelse”, at den private sfære 

er med til at sætte forudsætningen for, om hvorvidt individer kan indgå i et intersubjektive forhold, 

idet at nære relationer mellem individer udgør symmetriske relationer, hvor individet erfarer, 

hvordan anerkendelsesbehovet dækkes igennem disse relationer (Honneth, 2006, s. 11). 

Som Honneth belyser i sin bog, har disse nære relationer til dels en vigtig opgave, hvor de sørger 

for, at individet opretholder den grundlæggende selvtillid og anerkendelsesbehovet: 

”Ligesom den vellykkede relation mellem forældre og børn udgør forudsætningen for at træde ud i 

en konfliktfyldt verden, bliver venskabet og familien en forlængelse og en udvidelse af 

anerkendelsesforhold, der opretholder den fundamentale selvtillid.” (Honneth, 2006, s. 11). 

Ved dette mener Honneth at individet har mulighed for at se sig selv som et respekteret individ der 

kan deltage i diverse fælleskaber  (Honneth, 2006, s. 12).  

Den retslige anerkendelse for individet opstår typisk fra staten, som har til formål at anerkende 

individet, som en borger i et samfund. Anerkendelsen i denne sfære er opbygget på den måde, at 

anerkendelsen sker gennem individets evne til at kunne udføre handlinger gennem deres autonome 

moralske handlinger (Honneth, 2006, s. 12). Hertil menes der, at individet vil komme til at opleve 

anerkendelse gennem deres universelle rettigheder som borger i et samfund (Honneth, 2006, s. 12). 

På baggrund af dette fremhæver Honneth, at individet gennem sine universelle rettigheder vil 

fremstå mere selvstændig, og generelt være bevidst over at have retten til at agere over sig selv:  
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”At være indehaver af universelle rettigheder og dermed af selvrespekt betyder at være bevidst om 

sig selv som en moralsk person, der er i stand til at indgå i offentlig drøftelse. Anerkendelse i form 

af rettigheder sikrer altså individet de grundlæggende muligheder for at realisere sin autonomi” 

(Honneth, 2006, s. 12). 

Alligevel udtrykker Honneth dog, at hans opfattelse af dette ikke betyder at individer uden 

rettigheder ikke kan fremstå selvstændige eller have selvrespekt. Hertil udtrykker han, at man typisk 

i de fleste situationer oplever, at den højeste form for selvrespekt hos et individ ofte kun realiseres, 

når det bliver anerkendt som værende et autonomt handlende retssubjekt:  

”Det betyder ikke, at en person uden rettigheder ikke kan have selvrespekt, men at den højeste form 

for selvrespekt kun kan blive realiseret, når individet er anerkendt som et autonom handlende 

retssubjekt” (Honneth, 2006, s. 12). 

Ifølge Honneth er denne sfære vigtig for individets anerkendelse, idet at det fokuserer på, at 

individet kan se sig selv være ligestillet med alle andre borger i et samfund, som er med til at 

opretholde deres selvrespekt.  

Den solidariske sfære omfatter de kulturelle, arbejdsmæssige samt politiske fællesskaber. Under 

denne sfære vil individet blive anerkendt gennem sine kvaliteter og kompetencer, som individet 

deltager med i fællesskaber (Honneth, 2006, s. 12). Når individet indgår i fællesskaber eller 

samfundets solidaritet, og dertil bidrager med sin positive deltagelse, vil individet blive anerkendt 

for sin ydelse til samfundets reproduktion (Honneth, 2006, s. 12). 

Honneth giver til udtryk for, at før individet kan opnå anerkendelse, vil det kræve, at de 

gennemlever alle tre sfære. Ved at gennemleve alle tre sfære, oplever de selvtillid, selvagtelse og 

ikke mindst selvværd, som alle tre hver især indgår under den ontogenetiske udviklingstrin samt 

ideen om det gode liv (Honneth, 2006, s. 14). 

Antagelsen for at mennesket kan være et velfungerende individ, er ifølge Honneth ved at opnå 

anerkendelse i alle tre sfære (Høilund & Juul, 2005, s. 24).  

Honneth belyser i sin bog, at alle tre sfære på hver sin måde er afhængige af hinanden, idet at de 

sætter forudsætningerne for et integreret samt vellykket samfund ”Ligesom hver anerkendelsesform 

er forudsætning for de andre, er de forskellige anerkendelsesformer også forudsætninger for et 

fuldt integreret samfund” (Honneth, 2006, s. 13). 



V2124809532 Roskilde Universitet 05/01-2022 

   
 

22 

I forhold til hvad de tre anerkendelses-sfære går ud på, kan man derved også anse dem som en 

forudsætning for et velfungerende og integreret samfund (Honneth, 2006, s. 13). 

I den private sfære vil den kærlighed barnet får, og generelt individets nære relationer være en 

forudsætning for sikkerheden. I den retslige sfære vil de universelle rettigheder være 

forudsætningen for, at alle kan anse sig selv som ligeværdige, og det samme gælder også for den 

solidariske sfære (Honneth, 2006, s. 13). 

På trods af at Honneth mener, at et individ skal gennemleve alle tre sfære, for at leve efter ideen om 

det gode liv, udtrykker han i sin bog, at der sagtens kan opstå nogle ”korresponderende 

krænkelsesformer”, som han kalder det. Disse krænkelsesformer står i vejen for, at de tre sfærer 

sørger for, at individet lever ideen om det gode liv i og med, at primære relationer hvor fysisk 

mishandling opstår, kan være med til at forvolde skade på individets selvtillid samt fysiske 

integritet (Honneth, 2006, s. 13). 

”Individet kan ikke alene miste sit positive forhold til sig selv ved manglende eller tilbageholdt 

anerkendelse, men også ved en række korresponderende krænkelsesformer eller 

ringeagtserfaringer. Hvor anerkendelsesformerne udgør en normativ ide om det gode liv, er de 

korresponderende krænkelsesformer udgangspunktet for at forstå motivet for eller grunden til 

kampen om anerkendelse.” (Honneth, 2006, s. 13). 

På denne måde mener Honneth, at man fortsat skal forholde sig kritisk til de tre sfærer, idet at 

krænkelsesformer netop kan opstå.  

 

4.2 Anthony Giddens  

Anthony Giddens er en engelsk sociolog, som har lavet teorien om “individet i det senmoderne 

samfund”. Denne teori er bygget op omkring nogle kernebegreber, som i høj grad er relevante i 

vores projekt, for at øge forståelsen for vores fokusgruppes årsager til stress. Kernebegreberne er 

aftraditionalisering, individualisering, ekspertsystemer og tillidsbegrebet (Beyer, Frederiksen, & 

Kureer, 2022). 

I det som Giddens betegner som det senmoderne samfund, er individet overladt til sig selv. 

Individet er ikke længere båndet af traditioner, og har i højere grad mulighed for at reflektere over 

eget liv, og har i højere grad mulighed for at træffe egne valg. Dette betyder, at unge i det 
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senmoderne samfund, har større mulighed for at mønsterbryde, end hvad der hidtil har været 

tilfældet (Beyer, Frederiksen, & Kureer, 2022)  

Noget andet vigtigt i Giddens teori om individualisering og aftraditionalisering i det senmoderne 

samfund er refleksivitet. Han mener, at individet i højere grad skal være refleksive i forhold til egen 

eksistens, da man ikke længere er bundet af traditioner. 

Giddens mener altså, at individet nu står til ansvar for eget liv (Beyer, Frederiksen, & Kureer, 

2022).  

Et andet begreb som er vigtigt i Giddens studier er tillidsbegrebet, grundet hans idé om at tillid til et 

individ eller et system/institution, har stor betydning for hvilke valg individet i det senmoderne 

samfund træffer. Refleksiviteten spiller altså en væsentlig rolle for individet. Dette er muligt 

gennem udvikling af teknologi og ny tilgængelig viden for individet (Giddens, 1991, s. 18-40). 

Giddens mener, at viden i visse tilfælde ikke giver mere sikkerhed, men derimod kan skabe tvivl. 

Her menes der er, at der hele tiden kommer ny forskning på alverdens områder, hvilket kan medføre 

en tvivl hos individet om hvilke valg der skal træffes i givne situationer. Dette kan være tilfældet, 

hvis nu viden afviger fra ældre viden. Der kan blive skabt en vis usikkerhed i den refleksive proces. 

Giddens beskriver professionelle systemer/institutioner med begrebet ekspertsystemer, som er de 

systemer der varetager ekspertfunktioner i samfundet som uddannelsessteder, hospitaler og den 

offentlige trafik (Giddens, 1991, s. 18-20). Det vigtige element ved ekspertsystemerne er, at der er 

tillid mellem dem og brugerne. Det betyder, at det afgørende ved tillidsbegrebet er tilliden mellem 

det institutionelle og det personlige niveau. Individer skal hermed forholde til allerede produceret 

viden, men sætte det i forbindelse med den nye viden, fordi man som individ skal tage stilling til, 

om den gamle viden er er forældet (Giddens, 1991, s. 18-20).  

 

4.3 Brugen af teorierne i projektet 

Vi har valgt at gøre brug af to teorier i vores projekt. Axel Honneths teori om de tre anerkendelses-

sfære, og Anthony Giddens teori om individet i det senmoderne samfund. Disse teorier vil 

henholdsvis blive benyttet forskellige steder i projektet, hvor de har til formål til at føre projektet en 

bestemt retning.  
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Honneths teori vil hjælpe os med at beskrive hvordan og hvorfor unge i gymnasiet kan være præget 

af stress. Hertil vil vi beskrive hvordan de intentionelle og personlige niveauer kommer i spil i takt 

med Honneths anerkendelsesteori.  

Giddens teori vil blive brugt i projektet analyse og diskussionen, til at opnå en bedre forståelse af 

vores fokusgruppes oplevede stress. Måden hvorpå teorien kan udbygge forståelsen af vores 

fokusgruppes tanker og følelser, sker gennem udvalgte kernebegreber. Giddens teori om individet i 

det senmoderne samfund omfatter begreberne individualisering, aftraditionalisering, ekstensionel, 

intensionel, refleksivitet, tillidsbegrebet, institutionelle niveau, personlige niveau og 

ekspertsystemer. Disse begreber kan belyse de bagvedliggende strukturer i unge individers 

oplevede stress, og herigennem kan vores fokusgruppes stress skildres fra et teoretisk perspektiv. 

 

Kapitel 5: Videnskabsteori 

5.1 Fænomenologi  

Dette kapitel vil bearbejde, hvordan vi igennem dette projekt har gjort brug af den filosofiske 

tilgang til indsamling af viden fænomenologi. Dette kapitel vil lave en gennemgang af, hvordan 

vores studie omhandlende stress i gymnasiet, er blevet udført fænomenologisk.  

Et fænomenologisk studie tager udgangspunkt i et fænomen. Dette kaldes også intentionalitet (Juul, 

2012, s. 65). Vi har valgt at bearbejde problemstillingen stress i gymnasiet. Projektets fænomen er 

stress, men for at arbejde fænomenologisk skal projektets fænomen sættes i en klar kontekst. Dette 

gjorde vi ved at undersøge fænomenet stress, men kun for gymnasieelever. Indgangsvinklen til et 

fænomenologisk studie er, at når fænomenet skal undersøges, så bliver forskernes forforståelse 

inddraget implicit. Forforståelsen skal ikke indgå direkte i undersøgelsen, men man skal være klar 

over, at den er der. Et begreb der kan forklare, hvordan vi i gruppen har forholdt os til vores 

forforståelse i vores undersøgelse af fænomenet stress, er epoché (Juul, 2012, s. 70). Begrebet 

betyder, at man som fænomenologisk forsker kan fastholde så meget objektivitet som muligt. Når 

man som forsker udfører epoché, forsøger man at undgå at dømme subjektet i ens undersøgelse 

(Juul, 2012, s. 71). I dette projekt var forforståelsen at fravær er det, som stresser de unge 

gymnasieelever mest. Dette kan vi så enten bekræfte eller afkræfte gennem et dybdegående studie 

af hvordan fænomenet stress eksistere sammen med gymnasieelever i Danmark. 
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Måden man så foretager det fænomenologiske studie på, er ved at undersøge subjektets erfaringer 

med fænomenet. I vores projekt er subjektet gymnasieelever. For at blive klogere på vores subjekts 

erfaringer med fænomenet, foretog vi et fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet blev udført 

som feltarbejde på Greve gymnasium med en gruppe 1.g’ere og 3.g’ere/2.hf’ere. Måden vi forsøgte 

at udføre epoché på var ved, at interviewguiden vi udarbejde til vores feltarbejde var objektiv. På 

den måde blev vores fokusgruppes besvarelser en observation i førstehåndsperspektiv. Med det 

menes der, at besvarelserne virker som observationer af subjektets/elevernes erfaringer med 

fænomenet/stress i deres livsverden, som i vores studie er gymnasiet (Juul, 2012, s. 80). Vi foretog 

også en spørgeskemaundersøgelse, som skulle give os nogle kvantitative estimater på, hvordan 

fordelingen af stressårsager ser ud for gymnasieeleverne. Målet med vores fænomenologiske studie 

er at opnå reduktion, som betyder at karakterisere de centrale træk ved et fænomen, altså man skal 

gennem sit studie finde frem til fænomenets essens (Juul, 2012, s. 70-75). 

 I vores projekt har vi gennem analyse og diskussion af projektets fokusgruppeinterviews, teori, 

spørgeskemaundersøgelse og faglitteratur fundet de væsentligste årsager til stress i gymnasiet. Dette 

har vi gjort ved at være opmærksomme på vores forforståelse, og sætte den i forbindelse med vores 

faglitteratur, teori, spørgeskemaundersøgelse og vores fokusgruppeinterviews. Herigennem har vi 

kunne bestemme, hvilke karaktertræk der fylder mest hos vores subjekt. Vi har herved fundet vores 

fænomens mest centrale karaktertræk, som er fravær, eksamen/karakterer og forventningspres. 

Afslutningen på vores fænomenologiske studie, blev at tage de væsentligste karaktertræk ved vores 

fænomen og gennem metoden triangulering udvælge, hvilket karaktertræk som var mest 

fremtrædende. Dette blev gjort med udgangspunkt i diskussionens resultater. 

For at konkludere på det fænomenologiske studie vores gruppe har foretaget af fænomenet stress i 

konteksten gymnasiet, kan man her sige at resultatet af hele studiet, ender ud i projektets 

designløsning, som er tilpasset subjektet. Her menes der elevernes erfaringer, teori, empiri, 

forforståelse som er bygget op omkring det mest centrale karaktertræk ved vores projekts fænomen. 
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Kapitel 6: Analyse af indsamlet empiri 

Dette kapitel indeholder alle vores analyser af spørgeskemaundersøgelse og vores 

fokusgruppeinterview. 

6.1 Spørgeskemaundersøgelse 

I dette projekt har vi gjort brug af den kvantitative metode, hvor vi har udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsens formål er, i dette projekt, at skabe et 

repræsentativt billede af, hvordan unge oplever stress i gymnasiet, samt hvilke faktorer der spiller 

en rolle, ved at tage udgangspunkt i data fra en større mængde respondenter. Vi har valgt at benytte 

Google Forms, da dette værktøj indsamler det kvantitative data på en god og en overskuelig måde. 

Ved brug af Google Forms, kan man få respondenters svar som grafer og procenter, dette er til gavn 

for os, da vi senere hen kan arbejde med svarene på en nemmere måde. Vi fik i alt 429 

respondenter, hvor der var 9 spørgsmål. De to første spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen 

handler om vores respondenters køn og alder. Dette har vi gjort, da vi gerne vil danne et overblik 

over respondenternes køn og alder, så vi kan se hvorvidt de er i overensstemmelse med vores 

målgruppe, som er gymnasieelever. Derudover var det relevant for os at vide, hvorvidt eleverne var 

tilfredse med det sociale kontra det faglige.  

 

(Kilde: Bilag 4 - figur 4) 

I den ovenstående graf, kan vi se, at der er 71.6% som er mest tilfreds med det sociale, hvorimod 

det er 28.4% som mener, at de er mest tilfredse med det faglige. Dette kan måske skyldes af, at 

gymnasieeleverne vægter det sociale højere fremfor det faglige, da det er vigtigt at man har nogle 

gode klassekammerater, som man kan støtte sig op af i ens gymnasietid. 
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(Kilde: Bilag 4 - figur 5) 

I den ovenstående graf ses det, at 36.1% ud af 429 respondenter føler, at forventningerne fra 

familien stresser dem allermest. Derimod er der 26.8% der føler, at faktorer som karakterer og 

eksamen, er det som stresser dem mest. Grafen viser blandt andet også, at der kan være diverse 

faktorer, som kan stresse eleverne i gymnasiet. Derfor afhænger de forskellige typer af stress, som 

eleverne kan blive udsat for, alt efter hvordan gymnasieeleven oplever de forskellige faktorer.  

 

 

(Kilde: Bilag 4 - figur 8) 

I den ovenstående graf kan vi se hvilke symptomer vores respondenter oplever, når de føler eller er 

stresset. Ud fra grafen kan vi konkludere, at hele 45.5% oplever, at for meget pres, kan være 

årsagen til at stresse dem. Hvorimod 36.6% mener, at de føler en form for træthed. Dernæst er der 

34.5% som oplever koncentrationsbesvær, når de er stressede.  
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(Kilde: Bilag 4 - figur 7) 

I den ovenstående graf, kan vi se at hele 38.9%, ikke er klar over hvilken hjælp som deres gymnasie 

tilbyder. Hvorimod 34% ikke gør brug af den hjælp, som skolen tilbyder. Derudover kan vi se ud 

fra grafen, at kun 27% af eleverne rent faktisk gør brug af den hjælp deres skole tilbyder, men på 

baggrund af dette, er tallet for hvor mange der anvender hjælpen alt for lav, og derfor kan man anse 

skolens hjælp som værende brugbar for nogle elever men ikke alle.  

 

(Kilde: Bilag 4 - figur 9) 

Formålet med det ovenstående spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen var at spørge vores 

respondenter om hvilke af de nedenstående løsninger, som kunne være med at forebygge stress i 

gymnasiet. På grafen kan vi se at 42.7% af vores 429 respondenter mener, at en platform hvor man 

har muligheden for at læse andre studerendes råd og oplevelser af stress, kunne være med til at 

forebygge deres stress. Derimod var der 41.5% der synes, at en platform hvor man har muligheden 
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for at søge vejledning kunne være endnu en effektiv løsning, til at forebygge deres stress. Løsninger 

som psykologhjælp samt podcast var også højt vægtet af respondenterne, hvor derimod løsninger 

som medicin og meditation ikke var lige så højt vægtet, som de andre løsninger.  

 

6.1.1 Delkonklusion 

Vi kan i det følgende afsnit konkludere os frem til, at spørgeskemaundersøgelsen har været med til 

at give dette projekt et repræsentativt billede af, hvilke faktorer der stresser vores målgruppe, samt 

hvilke løsninger de ser mest essentielle af forebyggelsen af stress. Det har været med til at give os 

en hjælpende hånd, til at udarbejde et design, der har til formål at opfylde gymnasieelevernes 

ønsker samt behov. 

 

6.2 Analyse af fokusgruppeinterviewene  

6.2.1 Introduktion 

Fokusgruppeinterviewene blev afviklet af Hanna Sadat og Nergiz Baze Akkoyun d. 4. november 

2021, kl. 13.30 og kl. 14.30. Interviewene blev foretaget i et lokale på Greve Gymnasium, hvor det 

senere hen blev transskriberet af Nilay Atan og Sebastian José Soldan Sivertsen.    

Vores fokusgrupper bestod af seks personer ved 1.g’erne og fire personer ved 3.g’erne/ 2.hf’erne. 

Det var kun to gruppemedlemmer som foretog interviewet, da vi vurderede på daværende tidspunkt, 

at interviewet kunne fremkomme ustruktureret, hvis vi alle fire gruppemedlemmer skulle deltage. 

Vi var opmærksomme på, at stress kan være et sårbart emne for mange unge mennesker, og derfor 

lagde vi vægt på, at interviewene skulle foregå som en samtale, så det ikke var alt for formelt, og at 

de unge ikke ville føle ubehag under samtalen. Tanken bag vores fokusgruppeinterviews er at få 

indsamlet kvalitativt empiri omkring vores målgruppe.  

En tanke bag vores fokusgruppeinterviews var, at vi gerne ville interviewe to forskellige årgange fra 

det samme gymnasie, da det kan variere fra de forskellige gymnasier, i forhold til hvordan 

forholdene er. For at kunne danne et miljø, hvor vi alle var bekendte med hinanden, startede vi ud 

med at præsentere os selv, og bad vores informanter om det samme. I nedenstående afsnit vil vi 

beskrive vores informanter, og dermed give en kort introduktion.  

En kort introduktion af vores informanter fra 1.g, 3.g/2.hf:  

Vi har under interviewet fået godkendelse af vores informanter til at gøre brug af deres navne, men 
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i forhold til vores projektemne, og dets komplekse problemstilling, har vi dermed stadig bedt om 

dobbelt godkendelse, da det kan være sårbare informationer.  

1.g’er: 

Nisa, 16 år gammel og går i 1.g 

Azra, 16 år gammel og går i 1.g 

Issah, 16 år gammel og går i 1.g 

Pola, 16 år gammel og går i 1.g 

Bawer, 16 år gammel og går i 1.g 

 Jacob, 16 år gammel og går i 1.g  

3.g’er 

Dan, 18 år gammel og går på 2.hf  

Eda, 18 år gammel og går på 2.hf 

Nikoline, 18 år gammel og går i 3.g  

Melissa, 19 år gammel og går i 3.g   

 

6.2.2 Hvad undersøger vi? 

Da problematikken omkring stress har mange årsager, fandt vi det relevant at spørge vores 

informanter om hvilke faktorer de mente, som repræsenterede deres følelse af at være stresset.  

Før vi foretog interviewet, havde vi en antagelse om hvad der stressede gymnasieelever, og derfor 

kunne vores interviewguide fremstå subjektiv. På trods af dette, foretog vi interviewet ved at stille 

vores informanter objektive spørgsmål. Årsagen til dette var, at vi som interviewer på forhånd var 

bevidste om, at vi udførte en epoché indenfor den fænomenologiske tilgang. Herved var vi 

opmærksomme på at under interviews som disse, skal vi som interviewer undgå at dømme 

informanterne, og derfor forholde os objektive. På denne måde kom vi frem til, at vores informanter 

havde nogle andre perspektiver til hvad der stresser dem i gymnasiet.  
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6.3 Analyse af fokusgruppeinterview med 1.g’ere 

For at sætte rammerne for hvad vores informanter mener er det mest essentielle problem, spurgte vi 

dem, om det var det sociale eller faglige, som havde den største betydning i forhold til at føle sig 

stresset i gymnasiet. Vores gennemsnitlige svar af informanterne lød på, at de alle mente det faglige 

fyldte mest, da det sociale på Greve Gymnasium er godt.  

Dog for at sætte andre perspektiver i gang, og for at være mere kritiske, spurgte vi informanterne 

om, hvorvidt de mener, at hvis det sociale ikke var godt, om det så vil påvirke det faglige i skolen. 

Hertil svarede de fleste informanter, at så havde deres oplevelse været anderledes, og det sociale 

kunne godt være mere stressende. Jacob fortæller:  

“ (...) selvfølgelig er det sociale også meget vigtigt, idet at det gør at man har lyst til at komme i 

skole, så man ikke er så demotiveret, men mere motiveret. Hvis det var at man ikke havde det så 

godt socialt med sin klasse, eller andre elever på skolen, så ville det automatisk være med til at 

gøre en demotiveret. ” (Bilag 1, s. 2).  

Bawer supplerer med følgende udsagn: “Det gør en mere motiveret, altså det sociale. Man har lyst 

til at komme i skole, og lyst til at være i klassen, og lave noget i forhold til hvis man ikke snakker 

med nogen.” (Bilag 1, s. 3).  

Vi ser her en tendens i, at de fleste informanter mener, at det sociale påvirker det faglige i så høj 

grad, at man måske ikke har lyst til at komme og lære noget fagligt, hvis det sociale ikke er godt. 

Issah fortæller følgende: 

“Det sociale det påvirker det faglige på den måde, at hvis man ikke har venner osv., så føler man 

sig ensom, ked af det og nedtrykt og det gør at vi ikke har lyst til at følge med i den faglige del, og 

man tør ikke at præsterer som man rigtigt ville kunne.”  (Bilag 1, s. 4). 

På denne måde får vi også sat andre perspektiver i gang hos informanterne, og får dem til at have en 

anden form for forståelse af forskellige situationer. 

Når dette er sagt menes der, at “perspektiver” skal forstås på den måde, at det sociale og det faglige 

altid vil have en sammenhæng med hinanden, og derfor mener vi, at det er relevant at vende 

situationen om, for at se hvor meget det sociale faktisk kan påvirke det faglige. Alle informanterne 

giver til udtryk, at det sociale er godt, hvor derimod det faglige bliver set som den hårde del af 
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gymnasiet, men når vi spurgte dem på en anderledes måde, udtalte de alle, at det faglige ville være 

langt hårdere, hvis det sociale ikke var godt.  

Når vi får sat disse perspektiver i gang hos informanterne, kan vi ud fra et teoretisk aspekt koble 

Honneths tredje sfære: den solidariske sfære på disse udsagn som informanterne giver. Herved kan 

man anse den solidariske sfære som værende en sfære, der forklarer at det sociale fællesskab hos 

individet er med til at påvirke deres kompetencer og kvalitet, når det kommer til at yde samt bidrage 

positivt til deres sociale fællesskab. På baggrund af dette, kan man anse, at informanternes udtalelse 

er, at det sociale på forhånd spiller en markant rolle.  

Mange af de årsager, som vi i vores faglitteratur blev bekendt med, som kunne forårsage stress, blev 

også nævnt under vores interview. Årsager som fravær og karakter blev gentagende gange nævnt af 

informanterne, som udtrykte forskellige meninger om emnerne.  

Et citat fra Issah viser at elever i 1.g på Greve gymnasium bliver stresset af fravær. 

Issah udtalte følgende: “Altså jeg synes det er noget man stresser alt for meget over og bruger for 

meget energi på at tænke over det. Det er jo ikke fordi, at hvis man får fravær for 1 modul så bliver 

man smidt ud af skolen” (Bilag 1, s. 6). Issah fortæller herved at fravær er noget som løbende 

stresser, men samtidig giver han udtryk for, at elever sætter et for stort fokus på fravær. Bawer 

havde en lignende holdning.  

Han udtalte følgende: 

“Der er rigtig mange rygter om at hvis man har over et vis antal procent i fravær så kan man blive 

smidt ud, der er mange folk der godt kan lide at gøre andre bange med det. I bund og grund så skal 

man bare komme i skole, og det passer ikke at man får en fraværsadvarsel hvis man har over 10 

procent, man skal bare tage det med ro” (Bilag 1, s. 4). 

 

Ved dette citat fra Bawer kommer det til udtryk, at fravær ikke stresser ham, men det er mere en 

frygt for at blive smidt ud, som presser hans dagligdag i gymnasiet. De fleste af eleverne nævnte, at 

de bare ville gå, hvis de fik fravær.  Før interviewet havde vi den forståelse af, at fravær kunne gøre 

eleverne stresset, men at det faktisk mere kan kategoriseres som at eleverne ikke vil spilde deres tid 

og at det oftest bare er i bagtanken.  

Både Bawer og Issah mener at fravær har en betydning for deres skolegang, men er enige i at der 

bliver gjort for meget ud af det. Disse opdagelser i interviewet gjorde at vi måtte sætte os udover 
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vores forforståelse af problemstillingen stress i gymnasiet. Vi kan hermed afskrive fravær, som den 

bærende årsag til stress i gymnasiet.  

En anden årsag, som vi også igennem vores faglitteratur ville undersøge, var karakterer. I forhold til 

karakterer som stressgivende faktor, er vi klar over, at 1.g’erne ikke har det største fokus på 

karaktererne. Karaktererne betød ikke det store for dem, grundet de først lige var kommet ud af 

grundforløbet, som var karakter frit. Dette ses i et citat fra Bawer, der udtalte følgende:  

“Men for eksempel her på Greve gym så har vi lige afsluttet grundforløbet, og det var et 

karakterfrit forløb med kun to eksaminer. Og for at være ærlig så har jeg slet ikke taget mig 

sammen i grundforløbet netop fordi det var karakterfrit og det har været rigtig nemt da vi kun har 

haft 30 afleveringer på 3 måneder” (Bilag 1, s. 7). 

Bawer udtrykker i citatet, at fokus har ligget andre steder end på karakterer. Dette skyldes at man i 

grundforløbet på Greve gymnasium kun har to eksamener. Udover de to eksamener er 

grundforløbet karakterfrit. 

På grund af 1.g’erne ikke tilstedeværende iforhold til karakterer, valgte vi at udføre endnu et 

fokusgruppeinterview med elever fra 3.g/ 2.hf.  Denne beslutning traf vi, da vi mente det ikke ville 

være retvisende at snakke med kun 1.g’ere. Målet med fokusgrupperne var at gøre vores empiriske 

billede af gymnasieelever så nuanceret som muligt. 

Gennem interviewet med 1.g’erne bliver forståelsen af deres forhold til karakterer, at i takt med at 

karaktere bliver en del af dagligdagen, så vil ambitionsniveauet for at klare sig godt stige. Dette ses 

ved en udtalelse fra Jacob: “Jeg tror bare det er en automatisk ting der sker lige så snart man 

starter i en klasse hvor man får karakter da det bliver mere seriøst, det er en hel anden ting” (Bilag 

1, s. 8). 

En af de sidste årsager, som vi gerne ville undersøge, var forventningspresset fra ens omgangskreds. 

Foruden interviewet regnede vi ikke med, at denne årsag ville fylde meget, men undervejs fandt vi 

ud af andre resultater. Vores informant Azra sagde følgende: “Jeg ville sige at mine forældre 

prøver at leve deres drømme ved at sige til mig at jeg skal tage den og den uddannelse (...)” (Bilag 

1, s. 10).  

Her bliver der lagt vægt på, at presset man får hjemmefra kan være stressende. Dette pres kan dog 

komme fra to forskellige perspektiver. Vi har informanter, som får pres hjemmefra, fordi deres 
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forældre selv har en uddannelse, og forventer at deres børn klarer sig lige så godt. Issah udtaler 

følgende:  

“Jeg tror også at social arv det spiller en rolle ift. Om ens forældre har en uddannelse og hvilken 

de så har. Ens søskende spiller også en rolle idet at mine forældre automatisk bare forventede til 

jeg for eksempel levede op til mine søskende som begge altid har været meget gode i skolen. “ 

(Bilag 1, s. 11). 

Hvis man kigger på Issahs citat, og sætter det i forbindelse med Anthony Giddens teori om individet 

i det senmoderne samfund, kan man nævne begreberne aftraditionalisering og individualisering. 

Man kan først komme ind på aftraditionalisering, som dækker over, at man som individ ikke 

længere er bundet af generationernes traditioner, men derimod selv har magten over eget liv og 

egne valg. Issah mener dog, at den sociale arv spiller en rolle i forhold til hvilke valg, som der 

bliver truffet i forhold til elevernes skolegang. Det spændende ved denne udtalelse, i forhold til 

Giddens begreb aftraditionalisering, er om forventningerne fra elevernes tætteste omgangskreds 

bygger på forældrenes egne faglige præstationer, eller om forældrene ønsker, at børnene skal overgå 

dem.  

Hvis man kigger på begrebet individualisering, kan man sætte det i forbindelse med et citat fra 

Nisa: “Mine forældre har også store forventninger til mig idet at de siger de ikke selv har en 

uddannelse og derfor vil de gerne have at jeg skal have en. (...) (Bilag 1, s. 11). Nisa viser, at hun 

selv har magten over egen fremtid og skolegang, men hun bliver påvirket af hendes forældres 

forventninger. Hun har altså aktivt truffet et valg, om at medtage forældrenes faglige forventninger i 

hendes individuelle refleksive proces over egen fremtid. 

Hvis man kigger på Azra i forhold til Giddens to begreber nævner hun, at hendes forældre har store 

forventninger til, at hun skal klare sig godt i skolen og få en uddannelse, men samtidig og hun 

ønsker at vælge hendes egen vej. Det er dette Giddens teori omfavner.  

Azra sagde i interviewet følgende: ”Ja, min familie kan ikke forstå at jeg er dårlig til noget men 

god til noget andet. Jeg skal være god til det hele i deres øjne” (Bilag 1, s. 14). Azra bliver stresset 

over sin skolegang grundet hendes forældres pres og hende forældres drømme om hvor godt hun 

skal klare sig, og hvilken uddannelse hun skal tage. Hun reflekterer over hendes forældres 

indflydelse på hende, og hvordan deres forventninger stresser hende. Hendes udtalelse kom i 

forlængelse af dette citat: ”Jeg vil også sige det med forventningerne, ens familie har jo høje 
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forventninger til en og som person skal man jo også selv tage ansvar og det kan være stressende” 

(Bilag 1, s. 14). Azra er altså, som Giddens mener, godt klar over at hun står med sin fremtid i egne 

hænder. 

Når det kommer til Honneths tre sfære, har den private sfære en relativ stor sammenkobling med 

vores problematik i dette projekt. Honneth giver til udtryk i den private sfære, at det er vigtigt for 

individet at have en god relation til sin nære omgangskreds, da de senere hen kan have en 

påvirkning på individets identitet. Herved kan man anse forventningspresset blandt de unge på 

gymnasiet være kategoriseret inde under den private sfære. Da forventningspresset typisk i det 

fleste sammenhæng stammer fra familie, kan man anse dem som årsagen til, at den unge føler et 

pres på gymnasiet. Netop på baggrund af at den unges nære relationer, som i dette tilfælde er 

familien, sætter disse specifikke forventninger til den unge om at klare sig godt i skolen, kan gå hen 

og påvirke den unge.  

Går man helt i dybden med hvordan forventningspresset færdes indenunder Honneths private sfære, 

kan man se to forskellige måder den unge bliver anerkendt på, ved hjælp af denne sfære. De unge 

vil i de fleste tilfælde anse denne forventningspres som noget negativt, i og med det kan være med 

til at sætte et ekstra pres på skuldrene. Vores informant Pola nævner følgende:  

“Jeg har lidt pres på skuldrene af mine forældre. Før jeg startede på gymnasiet, så var min plan at 

tage en erhvervsuddannelse hvilket min far accepterede, men min mor havde til gengæld ret store 

forventninger til mig om at jeg skulle blive en mand med jakkesæt på hvis det giver mening” (Bilag 

1, s. 10). 

På baggrund af Pola’s udtalelse, kan man se, at de unge er tilbøjelige til at tilsidesætte deres egne 

ønsker og behov for deres forældres skyld. Tager man derved udgangspunkt i den private sfære, kan 

man anse denne situation som et eksempel på hvordan den unge kan opnå positiv samt negativ 

anerkendelse gennem den private sfære. De unge vil se forventningspresset som negativt, i og med 

at der netop bliver sat denne forventning til dem, om at opfylde forældrenes ønsker i forhold til valg 

af uddannelse. Hvis man vender denne situation om, og spørger forældrene om deres perspektiv på 

dette, vil de, i de fleste tilfælde nok anse dette som en positiv anerkendelse den unge opnår. De vil 

højst sandsynligt mene, at de udelukkende sætter disse forventninger til deres barn, fordi de holder 

af dem og vil hjælpe dem ved at give dem et skub, der kun vil gavne dem på længere sigt. Hertil 

belyser dette eksempel at anerkendelsen i Honneths anerkendelsesteori både kan fremstå som 

negative, men også positive. Derudover fremhæver Honneth i sin bog: 
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”Ligesom den vellykkede relation mellem forældre og børn udgør forudsætningen for at træde ud i 

en konfliktfyldt verden, bliver venskabet og familien en forlængelse og en udvidelse af 

anerkendelsesforhold, der opretholder den fundamentale selvtillid.” (Honneth, 2006, s.11). 

Ved dette skal det forstås som, at på trods af Pola tilsidesætter sit eget ønske om valg af gymnasial 

uddannelse, bliver han i samme retning påvirket af sin mors ønsker. I ovenstående citat udtrykker 

Honnteh, at under alle omstændigheder vil individets nære relationer altid være med til at udvide 

deres anerkendelsesforhold. På denne måde bliver Pola anerkendt af sin mor, ved at opfylde hendes 

ønsker, men det kræver, at han var nødsaget til at se bort fra sine egne.  

Lige så vel som anerkendelserne i Honneths anerkendelsesteori både kan fremstå som negative, 

men også positive anerkendelser, kan man på samme tid også analyserer sig frem til hvorvidt unge 

gymnasieelever egentlig er stresset eller føler det. 

På baggrund af vores informanters svar om hvorvidt de kender forskellen på at “føle sig stresset” og 

“være stresset” kan man gennem interviewet se, at man ud fra deres svar kan tilkoble den negative 

og positive stress. Azra nævner følgende “ Nu er jeg en person der har stress, det har jeg nemlig 

fået af vide af lægen men det ikke fordi jeg selv lægger mærke til jeg er stresset.” (Bilag 1, s. 8), 

hvilket kan ses som den langvarige stress reaktion, da hun er blevet diagnosticeret af lægen. Man 

ville på baggrund af dette sige, at Azra rent faktisk er stresset, da det som sagt er over en længere 

periode, at hun har haft denne “følelse” af stress.  

På den anden side udtrykker vores informant Pola, at han kun oplever den kortvarige stress 

reaktion, som er den positive form for stress: 

“Jeg er os kun stresset i korte perioder, i dag skulle jeg til sygeeksamen og da jeg stod op, havde 

jeg ikke øvet og var lidt stresset så jeg mødte op i skole 1 time før eksamen for at genopfriske min 

viden på emnet. “ (Bilag 1, s. 9). 

Ud fra dette er det vigtigt at påpege, at vores informanter hver især har deres egen form for stress, 

og herved kan man i forhold til Azra se, at Pola mere går hen og “føler” sig stresset i korte perioder, 

og ikke er stresset som Azra.  

6.3.1 Delkonklusion af 1.g analyse 

Vi kan på baggrund af ovenstående analyse af vores fokusgruppe af 1g’erne konkludere, at det ikke 

er alle stressgivende faktorer som spiller en stor rolle, når det kommer til at hvilke årsager der gør at 

eleverne føler sig stressede. Hertil kan der konkluderes, at den hyppigste årsag til deres stress er 
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forventningspresset, som kommer fra deres familier. Forventningerne fra familien gjorde blandt 

andet, at nogle af vores informanter følte et behov for at tilsidesætte deres egne ønsker, for at 

opfylde de forventninger deres familier havde til dem. Derhen spillede stressgivende faktorer 

såsom: fravær og karakter ikke en så stor rolle som forventningsstressen. Ved hjælp af vores 

fokusgruppe, kunne vi konkludere, at disse faktorer ikke skulle indgå i vores designløsning. 

 

6.4 Analyse af fokusgruppeinterview med 3.g’erne/2.hf’erne 

Vi har udarbejdet et fokusgruppeinterview med en gruppe 3.g’ere/ 2.hf’ere, for at få en dybere 

indsigt i, hvordan de unge føler, når de er på det afsluttende år i gymnasiet.  

Vi stillede vores informanter følgende indledende spørgsmål: er i glade for at gå på gymnasiet/hf? 

Hertil svarede Dan, at han var glad for at gå på gymnasiet, og selvom mange finder det at gå på 

gymnasiet stressende, synes han selv det var helt fint (Bilag 2, s 16.). Eda svarede på vores 

spørgsmål med ordene: ” Ja, jeg er sådan set ret enige med Dan. Jeg synes HF har været et godt 

valg for mig, selvom det til tider kan være mega stressende, især når vi har mange eksaminer lige 

efter hinanden” (Bilag 2, s. 16). Gennem Dan og Eda svar kommer vi frem til, at de unge elever er 

glade for at gå på gymnasiet, men at der kan forekomme stress.  

Et aspekt som vi finder interessant, er de sociale forhold for 3.g’erne/2.hf’erne. Vi lærte undervejs i 

vores interview med 1.g’erne, at det sociale har spillet en væsentlig rolle, i forhold til deres hverdag 

på gymnasiet, og hvorvidt de kan lide at gå i skole. Vores 3.g’ere/2.hf’ere fik samme spørgsmål, og 

her udtalte Nikoline: “Jeg synes sammenholdet på vores gym er godt i forhold til mange andre 

gymnasier” (Bilag 2, s. 17). I forlængelse af Nikolines svar, udtrykte Melissa, at hun er enig med 

Nikoline (Bilag 2, s. 17). Vi kunne konkludere undervejs i vores interview, at 3.g’erne/2.hf’erne 

mener, at det sociale samtidig heller ikke spiller en rolle, da de er så langt ude i deres skoleår, og at 

det faglige vægter højere nu (Bilag 2, s. 17).  

Eda gav en identifikation på, hvad en stresskilde kan være, nemlig eksaminer der ligger tæt op ad 

hinanden. Nikoline og Melissa svarede også begge, at de var glade for at gå i gymnasiet (Bilag 2, s. 

17-18).  
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Til det stillede Nergiz det uddybende spørgsmål: Er der noget særligt der gør jer glade? Her svarede 

Melissa:  

”Hmm jeg er rigtig glad for sammenholdet og min klasse. Jeg glæder mig bare til at blive student, 

selvom eksaminerne stresser mig allerede haha. Men det er helt klart sammenholdet der gør det 

specielt” (Bilag 2, s. 16).  

Gennem Melissas svar, fik vi altså en yderligere indikation på, at eksaminerne er en 

stressstressgivende faktor for elever på det afsluttende år af en gymnasial uddannelse.  

Det faglige fylder meget hos de unge gymnasieelever, hvilket ses gennem både vores faglitteratur 

og vores fokusgruppe interview. Herigennem blev det tydeliggjort, hvorvidt de unge mener, at høje 

karakter til de afsluttende eksaminer er altafgørende for deres fremtid. Derudover begynder vi at se 

en tendens i både faglitteratur og empiri, der dækker over forventninger for omverdenen.  

I rapporten ‘Stress i gymnasiet’, som er skrevet af Anne Maj Nielsen og Laila Colding Lagermann - 

2017, står der følgende: 

“Eleverne fortæller om en hverdag med mange krav og forventninger, både fra gymna-siet, fra dem 

selv og fra forældre. De vil gerne have en god uddannelse og opfatter en studentereksamen med 

høje karakterer som nødvendig for at kunne se frem til et godt liv. En studentereksamen ser de ikke 

som en kvalitet i sig selv, det skal være en eksamen med høre karakterer. Høje karakterer ser de 

som nødvendigt for i fremtiden at have mulighed for at uddanne sig videre og få muligheder for et 

godt arbejde og et succesfuldt liv” (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 27). 

I forlængelse af citatet fra rapporten, udtaler Dan følgende:  

“Jeg er helt enig, det er også mere forventningerne til det faglige der stresser mig mest. Nu har jo 

vi gået her i halvandet år, så man kender nærmest alle sammen på skolen, derfor er det faglige 

vigtigere for mig, og det med at få gode karakter. Så jeg kan få et godt gennemsnit og komme ind på 

min drømmeuddannelse.” (Bilag 2, s. 18). 

Et andet citat, som også er bemærkelsesværdigt, er fra Nikoline: 

“Ja, jeg tænker på det konstant, især fordi det er sidste år. og der er ikke særlig lang tid til, at vi 

skal finde ud af hvad det er vi vil. Men alt i alt afhænger vores valg af vores karaktergennemsnit. 

Jeg tør ikke håbe på at komme ind på de populære uddannelser, jeg er bange for jeg vil blive 

skuffet, hvis jeg ikke har snittet. “ (Bilag 2, s. 19).  
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Dette citat sætter fokus på, hvordan de unge føler sig presset over, ikke at være sikre på de kan 

komme ind på deres drømme uddannelser, da forventningskrav for gennemsnittene er relative høje. 

Tager man udgangspunkt i et teoretisk perspektiv, kan man koble Axel Honneths anerkendelsesteori 

på disse aspekter omkring eksaminer og karakter. Honneths tredje sfære også kaldet den solidariske 

sfære handler om, hvordan individet kan opnå anerkendelsen, ved at bidrage positivt med sine 

kompetencer og kvaliteter til sine sociale fællesskaber i samfundet. Når man tager udgangspunkt i 

Honneths solidariske sfære, kan man se det således, at selve elevernes eksaminer samt ivrighed 

efter at opnå gode karakterer, er deres måde at bidrage med deres kompetencer samt kvaliteter. 

Eleverne er nødsaget til at udvise deres kompetencer og kvaliteter, for at opnå gode karakter, 

hvilket kan være med til at de bliver stresset.  

I citatet fra “Stress i gymnasiet” og Dans udtalelse i forhold til karakter, kan man se en klar 

sammenhæng mellem vores faglitteratur og fokusgruppe. Vi kunne derigennem se, at eleverne følte, 

at karaktererne er med til at forme deres fremtid. 

Et andet aspekt i problemstillingen om stress hos unge på gymnasiet er forventningerne, som de 

unge får hjemmefra. I et citat fra Nikoline, bliver stress som følge af forventningspres tydeliggjort. 

Nikoline sagde:  

“Jeg synes også det er forventningerne til det faglige som der stresser mig rigtig meget.  Jeg føler 

det er vigtigt især nu hvor jeg går i 3.g, at præstere godt og komme ud med nogle gode karakterer, 

som jeg og mine forældre kan være stolte af.” (Bilag 2. s. 18).  

I citatet fra Nikoline udtrykker hun, hvordan forventningerne til hendes faglige formåen stresser 

hende. Hun tydeliggør, at det stresser hende, særligt grundet hun går i 3.g, og skal til at afslutte 

gymnasiet. Derudover beskriver hun vigtigheden af at komme ud med høje karakter, i og med det 

vil gøre hendes forældre stolte. Udtalelsen fra Nikoline tyder på, at hun søger anerkendelse hos sine 

forældre, og at dette kan opnås gennem et højt gennemsnit. Hvis dette opnås, vil Nikoline få 

anerkendelse i den private sfære, da den private sfære er der, hvor individet får anerkendelse fra 

dets nære relationer. Med henblik på Honneths anerkendelsesteori vil man kunne anse dette, som 

værende at Nikoline opnår anerkendelse hos sine forældre, ved hjælp af at opbygge et godt 

gennemsnit, som er en forventning der stresser hende. På denne måde opnår Nikoline en negativ 

form for anerkendelse, da hun er nødsaget, til at gøre hendes forældre stolte, samt opfylde deres 

forventninger men på samme tid stresser over, det pres de sætter på hendes skuldre.  
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Under interviewet spurgte vi ind til hvilke krav, og forventninger vores informanters forældre stiller 

i forhold til deres skolegang. Hertil svarede Eda: 

“Ja de startede med at have rigtig høje forventninger til mig, men efter jeg fik konstateret stress, og 

fik de her slemme stressperioder, så er de faldet lidt ned, og har ikke de samme forventninger som 

før. Og vi er også holdt op med at snakke om mine karakter og indsats i skolen, fordi de ved det 

påvirker mig.” (Bilag 2, s. 24). 

I det ovenstående citat fra Eda beskriver hun, hvordan har lidt af stress, og at hun er blevet 

diagnosticeret. Hendes stress kom blandt andet af høje forventninger fra hendes forældre. Hun 

sagde, at forældrenes pres og forventninger faldt, da hun fik stillet sin diagnose.  Hun nævner, at det 

påvirker hende, når hendes forældre snakker om hendes karakterer. Af den grund kan man her igen 

hive fat i Honneths private sfære, da den handler om anerkendelse i individets nære relationer. 

Relationen mellem elev og forældre er i både Nikoline og Edas tilfælde afgørende for elevens 

oplevede stress. De har begge brug for forældrenes positive anerkendelse i forhold til deres 

skolegang. Den stress begge elever oplever sker grundet deres trang til at tilfredsstille forældrenes 

ønsker om de gode karakterer og det høje gennemsnit. De søger altså begge anerkendelse i den 

private sfære. Hvis man kigger på et andet citat fra vores fokusgruppe, hypotesen om at stress hos 

elever på det afsluttende år af deres gymnasialeuddannelse i nogen udstrækning skyldes pres og 

forventninger fra deres forældre, altså i den private sfære. Citatet er fra Melissa er lyder sådan her:  

“Mine forældre har også høje forventninger til mig, og jeg har et stort pres på mine skuldre, men 

mine forældre er ofte gode til at støtte omkring skole. Men de lægger stort fokus på at jeg skal gøre 

det godt i skolen.” (Bilag 2, s. 25). 

Inden interviewet, forventede vi, at fravær ville score mange point hos 3.g’erne/2.hf’ere, da det bl.a. 

kan være grunden til man kommer op i fuldt pensum. Dan udtaler følgende:  

“ Jeg har følt mig rigtig presset når lærerne tog fravær, selv hvis man bare kom 4 min for sent, så 

fik man 50% fravær, det er med til at demotivere mig. jeg kan ikke gøre for at min bus bliver 

forsinket eller at der er kø her ved Greve gymnasium.” (Bilag 2, s. 20).  

Samtidig udtaler Melissa følgende:  

“(...) Jeg føler lærerne er strenge når det kommer til fravær, de har slet ikke medlidenhed med en. 

Som Dan også siger, om man kommer 2 min eller 4 min for sent så får man 50% fravær. Det synes 

jeg ikke er fair. “ (Bilag 2, s. 20).  
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Vi ser en generel tendens hos de unge, at de mener det er stressende, at de får fravær for et par 

minutters forsinkelse, og at de generelt alle udtaler, at de nok ville gå fra timerne, hvis de fik 100% 

fravær.  

For at sætte gang i et andet perspektiv for de unge, stillede Nergiz følgende spørgsmål:   

“Kan I forstå meningen med, at der er blevet indført fravær? Det her med, at man sætter grænser 

for at I skal møde nu ellers kan der forekomme konsekvenser, og self. også det her med at undgå at 

eleverne vælter ind af døren i løbet af timen. Kan i se meningen i det?” (Bilag 2, s. 20). 

Dette spørgsmål stillede vi, da vi gerne ville vide, om eleverne var indforstået med hvorfor det er 

man faktisk tager fravær, og ikke bare at det bare er en ‘straf’ fra lærernes side.  

Deraf forklarede Eda: 

 “Jeg forstår bare ikke princippet i at give eleverne fravær, nu hvor de gerne vil have, at de kommer 

til undervisningen, og hvis de kommer et par minutter for sent, skal de have fravær, de fleste elever 

går jo bare, hvis de får fravær selvom de er kommet til timen. Jeg føler ikke fravær er til gavn for 

eleverne. Tænk hvis man har sovet over sig, så tænker man jo, jeg får alligevel fravær for at komme 

for sent, derfor vælger de fleste elever og bare blive hjemme til næste modul. “ (Bilag 2, s. 21).  

Eda mener, at det har den modsatte effekt, end hvad skolerne faktisk gerne vil opnå med fravær. 

Hun forklarer, at fordi man på forhånd ved, at hvis man bare kommer et par minutter for sent, så får 

man fravær for hele timen. Derfor vælger man bare at blive hjemme, og går glip af undervisningen.   

Dan derimod, har en lidt anderledes holdning:  

“Jeg føler faktisk, at når lærerne tager fravær, så hjælper det mig med at komme i skole og på en 

måde er man også tvunget, for hvis jeg får meget fravær, så kan jeg jo risikere og blive smidt ud af 

skolen. Hvis de ikke tog fravær, så havde jeg nok ikke kommet halvdelen af skoleåret (...).” (Bilag 2, 

s. 21).  

Han mener, at det er irriterende, som citatet tidligere, med at man får fravær for 2-4 minutter, men 

at fravær samtidig gør, at man faktisk dukker op, da man ved der er konsekvenser ved at udeblive.  

For at danne et overblik over, om fravær har en afgørende betydning, valgte vi igen at spørge dem 

omkring hvorvidt fravær har en betydning for, at de føler sig stresset, efter vi havde sat et 

anderledes perspektiv op for dem.  
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Hertil svarede de alle, at de godt kan se meningen med hvorfor der bliver taget fravær, og deres svar 

var generelt anderledes efter det nye perspektiv. Om dette kan forstås som at informanternes 

holdning bliver påvirket, kan diskuteres, da vi mener, at vi sætter andre perspektiver frem, for at få 

flere holdninger frem. Vi fik dem på denne måde til at tænke mere over deres svar. Derimod kan 

fravær tolkes som en af de faktorer, som ikke er mest i spil i forhold til at forårsage de unge stress.  

6.4.1 Delkonklusion af 3.g/2.hf analyse 

Vi kan på baggrund af ovenstående analyse af vores fokusgruppeinterview med 3g’erne/ 2.hf’ere 

konkluderer, at den hyppigste årsag til stress på samme måde som 1g’erne er forventninger fra 

familien, og generelt deres nære omgangskreds. Disse informanter vægtede derudover også karakter 

i højere grad, da det er deres sidste år, og kan være afgørende for deres fremtid og valg af 

uddannelse. På trods af at karaktererne fylder en del af afgangselevernes stress, så var den mest 

hyppige årsag stadig forventningspressen fra familien som fylder en del mere.  

 

 

Kapitel 7: Diskussion 

I dette kapitel vil vi diskutere al vores empiri med hinanden. Her vil der fremkomme en diskussion 

mellem vores interviews, undersøgelse, faglitteraturen, teori og vores egen forforståelse 

På baggrund af opgavens empiri, analyse og teori, har vi valgt at foretage en diskussion, hvor vi 

ryster hele opgaven sammen. Dette har vi gjort, for at sætte flere perspektiver i problemstillingen 

stress hos unge i gymnasiet op mod hinanden, for at få en velbegrundet løsning for vores design. 

Diskussionen vil blive opdelt i de tre hovedsagelige stressfaktorer: karakter/eksamen, fravær og 

forventningspres. Dette har vi gjort, for at kunne vurdere, hvilken af disse faktorer, som er mest 

fremtrædende.  

 

7.1 Karakter/eksamen 

En generel tendens vi opfattede undervejs i vores fokusgruppeinterview med 1.g’erne var, at 

karaktererne ikke var stressende, i og med de lige var kommet ud af et karakterfrit grundforløb. 

(Bilag 1, s. 7). Dette gør at eleverne ikke sætter stor fokus på at være fagligt dygtige, da der ikke er 

en karakterskala som skal bedømme dem. Samtidig er de startet på en ny skole, og her skal sociale 

relationer dannes. Jacob sagde følgende: “Jeg tror bare det er en automatisk ting der sker lige så 

snart man starter i en klasse hvor man får karakter da det bliver mere seriøst, det er en hel anden 
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ting” (Bilag 1, s. 8). Dermed kan vi delvis vurderer, ud fra vores fokusgruppeinterview, at de fleste 

1.g’ere ikke går så meget op i karakter.  

Tager vi derimod udgangspunkt i 3.g/2.hf, er holdningerne lidt anderledes. Det er deres sidste år på 

gymnasiet, hvilket betyder, at de er begyndt at tænke på deres fremtid i en højere grad end 1.g’erne. 

 I interviewet med 3.g’ere/2.hf’ere sagde Dan:  

 

“Jeg er helt enig, det er også mere forventningerne til det faglige der stresser mig mest. Nu har jo 

vi gået her i halvandet år, så man kender nærmest alle sammen på skolen, derfor er det faglige 

vigtigere for mig, og det med at få gode karakter. Så jeg kan få et godt gennemsnit og komme ind på 

min drømmeuddannelse.” (Bilag 2, s. 18). 

  

Her forklarer Dan, at han mener, at det faglige stresser ham mest, i og med de er sidste års 

studerende, som gør at ens karaktergennemsnit betyder væsentligt mere, frem for hvad det gør for 

1.g’erne. Hvis vi kigger på vores faglitteratur, nævner rapporten “Stress i gymnasiet”, at eleverne 

mener, at det er nødvendigt, at man får høje karakterer, for at kunne få et godt liv (Nielsen & 

Lagermann, 2017, s. 27). Dette går i overensstemmelse med hvad vores 3.g’ere/2.hf’ere siger. 

Udover citatet med Dan, fortæller de andre informanter, at de også prioriterer karakterer og 

eksamen, fremfor hvad de første års studerende mener. Herved kan det ses, at gymnasieeleverne på 

deres sidste år, modsat til førsteårsstuderende på gymnasiet, prioriterer at lægge vægt på gode 

faglige kompetencer, frem for det sociale, i og med at det er det afgørende år, som afgør deres 

fremtid. Dette skaber en forskel hos vores to fokusgrupper, da de hver især mener to forskellige 

ting. Bl.a. var dette årsagen til, at vi valgte to grupper af forskellige årgange, da vi ved det kan 

variere alt afhængig af hvem vi interviewer, og for at få et bredere perspektiv fra alle vinkler.  

 

Hvis vi sammenligner vores fokusgruppeinterview med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi se, at 

karakter og eksamen har en stor betydning i forhold til stress hos gymnasieelever. Hele 26.8% 

mener, at karakter samt eksamen stresser dem mest under deres gymnasietid (Bilag 4 - figur 

5).  Dog er det ikke de faktorer der scorer højest point, hvilket vi har taget til følge ved valg af vores 

designløsning.  

 

Hvis man sætter Axel Honneths anerkendelsesteori i forbindelse med elevernes oplevede stress af 

karakterer og eksaminer, kan man her nævne at der er en sammenkobling til den solidariske sfære. 



V2124809532 Roskilde Universitet 05/01-2022 

   
 

44 

Ved denne sammenkobling kan man anse, at Honneths solidariske sfære på afgangseleverne viser, 

at de vælger at prioritere karaktererne højere end 1 g'erne. Her bliver afgangseleverne gennem den 

solidariske sfære anerkendt, ved at bidrage med deres kompetencer og kvaliteter. 

 

Udover denne sammenkobling kan man her tage fat i begrebet ekspertsystemer af Anthony 

Giddens, da dette dækker over institutionerne, som varetager alt administrativt ved 

uddannelsessystemet.  

 

“Ja, jeg tænker på det konstant, især fordi det er sidste år. og der er ikke særlig lang tid til, at vi 

skal finde ud af hvad det er vi vil. Men alt i alt afhænger vores valg af vores karaktergennemsnit. 

Jeg tør ikke håbe på at komme ind på de populære uddannelser, jeg er bange for jeg vil blive 

skuffet, hvis jeg ikke har snittet. “ (Bilag 2, s. 19) 

 

Hvis man kigger på det ovenstående citat fra vores interview med afgangseleverne, kan man ud fra 

et teoretisk perspektiv både nævne den solidariske sfære og ekspertsystemer, grundet begrebernes 

relevans for hinanden. Eleven som er citeret nævner her, at hun på det sidste år af sin gymnasiale 

uddannelse konstant tænker på karakterer. Hun er klar over at det kræver et højt snit at komme ind 

på de populære uddannelser. Hvis dette sættes i forbindelse med den solidariske sfære, kan eleverne 

opnå anerkendelse gennem gode præstationer fagligt. Grunden til at eleven er presset, og vil have 

de gode karakterer, kan findes i Giddens begreb ekspertsystemer. Ekspertsystemerne fortæller, at 

det høje snit giver adgang til de gode uddannelser, som er vejen til et godt liv. Af den grund har de 

institutionelle meninger en påvirkning på individet og individets oplevede stress, samt individets 

behov for anerkendelse i den solidariske sfære. Hvis man derimod kigger på interviewet med 

1.g’erne, så havde karaktererne ikke samme betydning for dem. Dette skyldes at 1.g’erne lige havde 

været i grundforløbet, da vi interviewede dem, og af den grund ikke havde fået karakterer endnu, og 

at valg af videregående uddannelser ligger langt ude i fremtiden.  

 

7.2 Fravær 

Ved den potentielle stressgivende faktor fravær, havde vi en antagelse om, at fravær ville være en 

hyppig faktor, som kunne forårsage stress. Hvis vi derimod kigger på vores faglitteratur, bliver 

fravær ikke nævnt så ofte. Enkelte steder i rapporten bliver der beskrevet, at eleverne føler sig 

nødsaget til at holde sig vågen om natten, for at kunne lave deres afleveringer, men at de derimod 
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heller ikke kan sove efterfølgende, fordi de ikke kan blive væk fra timerne, da det giver fravær 

(Nielsen & Lagermann, 2017, s. 28). 

Dette viser, at faglitteraturen ikke beskriver fravær som intet gørende, men at det ikke bliver sat i 

fokus på samme måde som andre faktorer. Dog peger vores undersøgelse af vores fokusgrupper, 

samt spørgeskema, den modsatte vej. Vores fokusgruppe af 1.g’erne mener, at det generelt er noget 

man stresser alt for meget over, og at der bliver brugt for meget energi på at overtænke det (Bilag 1, 

s. 6).  Samtidig nævner Bawer, at der er mange rygter omkring, at man bliver smidt ud, hvis man 

har får et højt procentfravær, og han beskriver enkelt, at man bare skal tage den med ro (Bilag 1, s. 

6). Hvis vi dermed kigger på 3.g’erne/2.hf'ere, mener de, at det med at få fravær, især hvis man er 

få minutter forsinket, sætter betydning for om hvorvidt de deltager i resten af undervisningen. Dette 

sætter et præg for, hvorvidt informanterne lærer noget fagligt, da fravær står som en ‘væg’ imellem 

deres aktive deltagelse ved undervisningen.  

 

Vi kan på baggrund af disse udtalelser antage, at afgangselever ikke finder fravær som en kilde til 

stress, men i stedet noget som irriterer dem. Hvis man derimod kigger på 1.g’erne, så udtalte Bawer, 

at der går mange rygter om fravær, og at folk skal tage det med ro og ikke stresse for meget over 

fravær, hvis man bare kommer i skole (Bilag 1, s. 6). Issah udtalte også, at han synes eleverne 

stresser for meget over fravær (Bilag 1, s. 6). Man kan på baggrund af disse udtalelser antage, at der 

er nogle elever på Greve Gymnasium der stresser over fravær, men samtidig at både Bawer og Issah 

har været reflekterende omkring fravær, og ikke synes man bør gøre et stort nummer ud af det. 

Derudover viser vores spørgeskemaundersøgelse, at kun 12.8% af vores respondenter mener, at 

fravær er en stressgivende faktor (Bilag 4 - figur 5). Dette tyder på, som ovennævnt, at fravær ikke 

er scorer høje point, både fra vores kvalitative og kvantitative undersøgelser. 

 

Et andet aspekt, som også findes relevant, er at vores fokusgruppe af 3.g’erne/2.hf'ernes holdninger 

står kontrast til hinanden. De mener, at karakterer er vigtige for dem, og at de går op i det endelig 

gennemsnit de vil komme ud med, men at de samtidig også vælger at gå fra deres undervisning, 

hvis de kommet få minutter for sent og har fået fravær. Dette er en modsætning i forhold til hvad de 

udtrykker, da man kan have svært ved at få gode karakterer til timer, hvor man ikke yder en aktiv 

indsats. Dog kan man argumentere for, at de er selv bevidste om, at de burde tage sig sammen, og 

følge med i deres undervisning, men at ikke føler sig motiveret nok til at gøre det, fordi de får taget 

fravær. (Bilag 2, s. 21-22) 
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Dette kan sættes i perspektiv til vores anerkendelsesteori. De føler ikke, at de får anerkendelse, når 

de får fravær, selvom de er til stede, og derfor vælger de at gå. Det kan opfattes som negativ 

anerkendelse, fordi de føler sig ikke delvist værdsat for at komme til timen, da fravær står i vejen. 

Hvis de ikke fik fravær, ville de blive til timen og lære noget fagligt.  

 

7.3 Forventningspres 

Ved fænomenet stress, kommer forventninger fra familie og nære relationer i spil, som en 

stressgivende faktor. Vi har igennem vores kvalitative og kvantitative interviews opfanget en 

tendens, hvori flere af vores informanter og responder siger, at det er forventningerne der fylder 

mest, og som er en faktor der stresser dem. Dette er modsigende for den tidligere hypotese vi havde, 

som var at fravær ville være mest fyldestgørelse i vores problemstilling om stress i gymnasiet. 

Derfor findes det yderst relevant at diskutere de samtlige perspektiver i vores rapport, for at se om 

forventninger vil være stå øverst oppe i skalaen for de stressgivende faktorer. 

 Når vi læser vores faglitteratur, bliver der nævnt i rapporten, ’Stress i gymnasiet’, at mange elever 

ikke føler, at deres forældre har en forståelse for, de stressede perioder de går igennem i deres 

skolegang. Dette sætter et præg for, at de ikke føler, at de kan snakke med dem om disse følelser.  

 

Ydermere belyser rapporten, at frygten for at skuffe ens forældre også har en stor rolle, da de gerne 

vil fuldføre deres forældres ønsker og forventninger (Nielsen & Lagermann, 2017, s. 33). 

  

Disse udtalelser kan genkendes i vores fokusgruppeinterviews, da flere af vores informanter har det 

på samme måde. Vores informant Pola udtaler følgende:  

  

“Jeg har lidt pres på skuldrene af mine forældre. Før jeg startede på gymnasiet, så var min plan at 

tage en erhvervsuddannelse hvilket min far accepterede, men min mor havde til gengæld ret store 

forventninger til mig om at jeg skulle blive en mand med jakkesæt på hvis det giver mening” (Bilag 

1, s. 10).  

  

Denne udtalelse sætter fokus på et andet problem, som i høj grad også befinder sig i vores 

nuværende samfund. Artiklen ”Erhvervsuddannelserne har et dårligt image hos forældre og unge” 

af Danske Kommuner, forklarer, at der er et bestemt ordbrug, når man snakker om 

erhvervsuddannelser. De skriver følgende:  
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”Erhvervsuddannelser er noget, man kun vælger, hvis man ikke har mulighed for at komme på 

gymnasiet. Sådan er holdningen i vid udstrækning hos grundskolelærerne, forældre og unge, og det 

er en barriere, når målet er at få 25 procent af de unge til at vælge den praktiske uddannelsesvej.” 

(Boye, 2018).  

 

Dette sætter vores informant Pola opmærksomhed på, i det han forklarer, at hans oprindelige plan 

var at tage en erhvervsuddannelse, hvor han forklarer at hans far accepterede dette, men hans mor 

havde store forventninger til ham. Dette kan tolkes som, at hans mor ikke mener, at 

erhvervsuddannelser er gode nok, da hun har større forventninger til ham end det. Samtidig nævner 

Pola, at hans mor gerne vil have han bliver en mand med jakkesæt en dag. Denne problematik 

udtrykker artiklen foroven, hvor der bliver citereret, at man kun tager en erhvervsuddannelse, hvis 

man ikke kan komme på gymnasiet. Det samme kan vi sige om Polas mors holdning i forhold til 

erhvervsuddannelser, da der bliver nævnt, at hun har ‘højere forventninger end det’. Herigennem 

Polas citat, kan man antage, at han kun har valgt den gymnasiale uddannelse fordi hans mors ønske, 

og faktisk ikke har taget den uddannelse han ønsker, ergo kan vi konstatere at hans mors 

forventninger betyder meget for ham.  

Tager man fat i Honneths anerkendelsesteori kan man på denne måde diskutere sig frem til, om 

hvorvidt den anerkendelse det unge individ søger hos sine forældre udelukkende kan anses som 

positiv. Man kan på denne måde argumentere sig frem til, at anerkendelsen i Honneths tre sfære kan 

gå i en anden retning og derved opfattes, som at individet opnår en negativ form for anerkendelse, 

ved at tilsidesætte sine egne ønsker, for at opfylde sine forældres forventninger af dem. 

 

For at sætte 3.g’erne/2.hf'ernes følelse af forventningspres op imod 1.g’ernes følelse af 

forventningspres, kan man her nævne Honneths anerkendelsesteori. 3.g’erne/2.hf'erne oplever 

forventningspresset anderledes end 1.g’erne, da eleverne hver især er to forskellige steder i livet. På 

denne måde indgår 3.g’erne og 2.hf’ernes forventningspres både i den private, men også solidariske 

sfære. Hiver man fat i vores indsamlede empiri, kan vi ved hjælp af vores fokusgruppeinterview 

med 3.g’erne/2.hf'erne forklarer Nikoline:  

  

“Jeg synes også det er forventningerne til det faglige som der stresser mig rigtig meget.  Jeg føler 

det er vigtigt især nu hvor jeg går i 3.g, at præstere godt og komme ud med nogle gode karakterer, 

som jeg og mine forældre kan være stolte af.” (Bilag 2. s. 18).  
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Ved det ovenstående citat forklarer Nikoline, at forventningerne til det faglige generelt stresser 

hende meget, og især på baggrund af at hun er afgangselev og derved føler et stort behov, for at 

præstere godt og komme ud med nogle brugbare karakterer. Hun fremhæver fortsat, at hun går op i, 

at hendes forældre er stolte af hendes udfald af gymnasiet. På denne måde kan man koble den 

private sfære på, da Nikoline fortsat fokuserer på sine forældres forventninger, og derved 

opretholder et anerkendelsesforhold med sine forældre. På samme tid er den solidariske sfære også 

relevant at koble på i denne sammenhæng, fordi hun er afgangselev, og derfor er der også eksogene 

forventninger fra blandt andet ekspertsystemer og samfund, som forventer at hun får et højt 

gennemsnit. Hermed kan man antage, at Nikoline søger anerkendelse i både den private og den 

solidariske sfære. Det er netop balancen mellem sfærerne, som stresser Nikoline i hendes hverdag. 

Man kan af den grund her argumentere for, at Nikoline mest markante stress faktor er 

forventningspres. 

  

Et andet aspekt man kan hive fat i, er de eksogene samt endogene forventninger i forlængelse med 

Honneths anerkendelsesteori. Når afgangseleverne er præget af disse eksogene forventninger, vil 

det fra et eksogent perspektiv ligne, at de gennem den private, og solidariske sfære bliver anerkendt, 

på en positiv måde, da disse forventninger er med til at give dem et skub, og sørge for at de opnår et 

godt udfald af deres gymnasieår. På denne måde, vil det udadtil, altså eksogent, se ud til at dette 

udelukkende er af positive forudsætninger. I dette tilfælde bliver det eksogene til et personligt 

endogent niveau, hvor afgangseleverne på det personlige plan, rent faktisk er præget af de 

forventninger. Herved kan man se det på den måde, at afgangseleven alene som individ ved det 

personlige plan, opnår en negativ anerkendelse i sfærerne, da forventningerne stresser dem.  

 

Ydermere, blev der bidt mærke i, at vores informanter fra vores fokusgrupper havde to forskellige 

forståelser for, hvad det indebar, at ens forældre havde forventninger til dem. 3.g’erne/2.hf’ernes 

forventningspres kom fra, at det var informanternes sidste år, og derfor ville de præstere bedst 

muligt, og opnå et godt gennemsnit. Derimod havde 1.g’erne en anderledes oplevelse af 

forventningspresset, da der her blev fokuseret på, at de skulle tage en vigtig beslutning i forhold til 

bl.a. at de skulle på gymnasium, og at de klarede sig godt. Hvis man kigger på vores 

spørgeskemaundersøgelse, kan man hive fat i henholdsvis spørgsmål 5 og spørgsmål 8. I spørgsmål 

5 svarede 36,1% af de adspurgte, at det var forventningerne fra familien som stressede dem mest 

(Bilag 4 - figur 5). Hvis man derimod kigger på spørgsmål 8, svarede 45,5 % at for meget pres var 
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et symptom på deres stress (Bilag 4 - figur 5). Forventninger og pres kan i nogen grad godt sættes i 

forbindelse med hinanden. I vores fokusgruppeinterview med 1.g’erne sagde Pola, at han følte et 

pres på hans skuldre, og at presset kom fra hans mor, der ønskede at han skulle blive en mand i 

jakkesæt. Det var på baggrund af dette forventningspres, han valgte en gymnasial uddannelse (Bilag 

1, s. 10).   

  

7.4 Delkonklusion af diskussion 

På baggrund af den ovenstående diskussion, kan vi fra den indsamlede empiri konkludere, at der er 

tre hyppige faktor, som belyser hvilke årsager der er, til de unge gymnasieelever der er stressede på 

gymnasiet.  

Faktorerne karakter/eksamen er for 1.g’erenes vedkommende ikke den hyppigste stress faktor, da 

1.g’erene har andre ting at fokusere på, her er der tale om det sociale fremfor det faglige, da det er 

deres første år på gymnasiet. Til gengæld stresser denne faktor 3.g’erne/2.hf’erne i en højere grad, 

da de netop er afgangselever. Her forklarer 3.g’erne/2.hf’erne, at de alle sigter efter at afslutte 

gymnasiet med et tilfredsstillende gennemsnit, som hjælper dem med at komme ind på deres 

drømmeuddannelser. Vores faglitteratur belyser, at faktoren karakter/eksamen er med til at stresse 

gymnasieeleverne, og det er altafgørende, at man får gode karakter, da man på denne måde kan 

opnå succes i livet.  Derudover udtrykker 1.g’erne, at mange elever stresser over fravær, hvilket 

ikke er nødvendigt. Hvor 3.g’erene/2.hf'erne mener, at fravær ikke anses som værende 

stressgivende, men hvorimod mere irritabelt. Ud fra vores kvalitative samt kvantitative 

undersøgelser, kan vi konkludere, at fravær ikke er en stressgivende faktor. 

Der kan hermed konkluderes, at forventningspresset er den hyppigste stressgivende faktor, som 

gymnasieeleverne oplever. Vi har diskuteret os frem til, at selve forventningspressen er anderledes 

for 1.g’erne og 3.g’erne/2.hf’erne. 1.g’erne oplever at deres familier har høje forventninger til deres 

valg af uddannelse. Derimod har 3.g’erne/2.hf’ernes familier forventninger til at deres børn afslutter 

gymnasiet, med et godt gennemsnit samt gode kompetencer. Hertil har faglitteraturen også belyst, 

at forventningspres har en markant stor betydning.  
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Kapitel 8: Design  

Dette kapitel vil omfatte processen bag vores designløsning, samt vores evaluering af hele forløbet.  

8.1 Designskema over de stressgivende faktorer  

For at en designløsning er optimal, er det vigtigt at undersøge alle de forskellige vinkler. Vi har 

dertil valgt at triangulere mellem vores forforståelse, fokusgruppeinterview, 

spørgeskemaundersøgelse og faglitteratur, for at finde sammenhængen mellem både forestillinger 

og faktorer til stress, så vi gennem en iterativ proces kan udarbejde den bedst mulige 

designløsning.   

 

Ved at lave dette skema, kan vi reflektere over, hvilke faktorer som spiller den største rolle, samt 

hvad der kan være mest stressgivende. Vi gennemgår projektets mest væsentlige faktorer til stress, 

og ved hjælp af dette skema når vi frem til, hvilken faktor der har mest relevans i forhold til vores 

designløsning. Gennem vores egen forforståelse, taler vi gennem vores eksisterende viden og 

erfaringer, som vi selv har oplevet på gymnasiet, ved faglitteraturen undersøger vi de forskellige 

observationer og rapporter, omkring hvordan de unge har det. 

 

Ydermere har vi vores spørgeskemaundersøgelse, der i procentvis fortæller os hvad vores 

målgruppe mener, og til sidst har vi vores fokusgruppeinterview, som giver os deres personlige 

erfaringer og viden, som er aktuelt. Grunden til at triangulere mellem de forskellige faktorer er, at 

stress er en individuel følelse, som er forskelligt fra person til person. På denne måde danner vi et 

generelt blik, som kaster lys over alle vinkler ved denne problemstilling.   
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Stressgivende 

faktorer 

Vores 

forforståelse 

Fokusgruppe

 1.g’ere 

Fokusgruppe 

3.g’ere / 

2.hf’ere 

Spørgeskema-

undersøgelse 

Faglitteratur Point 

Fravær Er en høj 

stressgivend

e faktor. 

Er en 

generel 

stressgivende 

faktor. 

Er en relativ 

lav 

stressgivende 

faktor. 

Er en relativ 

lav 

stressgivende 

faktor 

Er en lav stressgivende 

faktor (Nielsen & 

Lagermann, 2017, s. 28), 

(Willer & Østergaard, 

2017) 

13 

Karakterer Er en relativ 

høj 

stressgivend

e faktor. 

Er en lav 

stressgivende 

faktor. 

Er en høj 

stressgivende 

faktor. 

Er en relativ 

høj 

stressgivende 

faktor. 

Er en høj stressgivende 

faktor (Nielsen & 

Lagermann, 2017, s. 10), 

(Willer & Østergaard, 2017, 

s. 13). 
 

19 

Forventninger 

fra familie 

Er en 

generel 

stressgivend

e faktor 
 

Er en høj 

stressgivende 

faktor 

Er en høj 

stressgivende 

faktor. 

Er en høj 

stressgivende 

faktor. 

Er en relativ høj 

stressgivende faktor 

(Nielsen & Lagermann, 

2017, s. 32), (Willer & 

Østergaard, 2017, s. 10). 

22 

Kilde: Eget skema 

 

I ovenstående skema har vi sat lys over de forskellige faktorer, som kan være stressgivende for unge 

i gymnasiet. Efter der er blevet foretaget forskellige perspektiver af faktorernes påvirkning, står vi 

tilbage med point af hver faktorer. Dette er med til at afgrænse problematikken, så vi står med et 

mere konkret problem, som vi kan udarbejde vores designløsning til. I yderste kolonne til højre, kan 

man aflæse, at vores point af de forskellige faktorer, karakterer og forventninger lægger sig tæt op 

ad hinanden. Dog har vi fundet frem til, at de faktorer som er mest stressgivende, er de 

forventninger de unge får fra deres familie.   
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Vi har sat vores point ude fra vores skala, som kan ses i nedenstående figur.    

 

  

Figur: eget billede  

 

8.2 Processen bag designløsningen  

Vi har undervejs i vores proces fremlagt forskellige designløsninger, som vi på daværende 

tidspunkt mente kunne hjælpe vores målgruppe. Vi fremlagde heraf to forskellige løsninger, som vi 

blandt gruppen diskuterede og evaluerede løbende. Begge løsninger skulle omhandle faktoren 

forventninger fra familie, som kunne bearbejde problemet. For at illustrere den iterative proces, har 

vi valgt at inddrage, de første løsninger vi havde, og derigennem forklare processen der har været, 

frem til den endelige designløsning.  

  

Den første designløsning omfatter en app, hvor vi til formål ville skabe et chatforum. Her ville 

gymnasieelever, som mærker et forventningspres hjemmefra, kunne chatte med hinanden. Der ville 

hertil være mulighed for at tilmelde sig med egne personlige oplysninger, eller være anonym. 

Samtidig ville der indgå fordele på appen, såsom tilknyttede ungdomspsykologer, så der er adgang 

til professionel hjælp. Dette design skal være med til at vise elever, at stress ikke er et personligt 

problem, som de står alene med, men at det sker for flere, og på denne måde kan vi være med til at 

bryde tabuet. Bagtanken med designløsningen var, at vi ikke fysisk skulle udarbejde en app, men i 

stedet fremlægge en strategi for, hvordan dette kunne lade sig gøre. Dette skulle indeholde hvordan 

appen skulle kunne fungere, hvilke psykologer man kunne tilknytte, og selve designet af appen.  

  

Den anden løsning er en podcast, som skal være en talepodcast. Tanken bag podcasten er, at det 

skal forestille sig, at vi har faste værter bag podcasten, som deler ud af deres tidligere erfaringer og 

oplevelser af deres tid i gymnasiet. I de forskellige afsnits, skal der komme gæster ind, som kan 
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bidrage til emnet stress i gymnasiet. Podcasten skal dermed ses som en lang serie, af forskellige 

afsnit, som hver især fokusere på forskellige stressgivende faktorer. Til projektets designløsning, 

ville vores afsnit handle om forventninger fra familien.  

 

8.3 Formativ evaluering af designprocessen (første evaluerings episode) 

Efter vi på baggrund af vores skema kom med to nye potentielle designløsninger, valgte vi at 

evaluere dem. Denne evaluering var formativ, da evalueringens formål var at kunne forme et 

endeligt resultat. Udover at evalueringen var formativ, så var den artificial, i og med at den ikke 

blev evalueret med brugere. Evalueringen var en såkaldt criteria-based-evaluation. 

Vi diskuterede i gruppen fordele og ulemper ved de to potentielle designløsninger, og havde i 

forlængelse af fordelene og ulemperne en liste med kriterier, som vi gerne ville have opfyldt, inden 

vi valgte, hvad der skulle være vores endelige design.  

Kriterierne vi havde opstillet var, at designet skulle omfavne faktoren forventninger fra familie. 

Derudover skulle vores designløsning have mulighed for anonymitet og være let tilgængelig for 

målgruppen. Designløsningen skal kunne vise, at problemstillingen kan være generel, og af den 

grund ikke altid ligger hos individet, men derimod vise gymnasieelever der lider af stress, at det er 

okay at søge hjælp. 

 

De to eventuelle løsninger vi kom frem til, mødte hver for sig ikke alle kriterier, men vi kunne på 

baggrund af vores evaluering vurdere, at disse to løsninger hver for sig ikke står stærkt nok, og det 

er en begrænset form for hjælp. Resultatet af vores formative evaluering, blev hermed en 

sammentrækning af de to eventuelle løsninger, da denne kombination ville være mest optimal i 

forhold til vores målgruppe.   

 

 

8.4 Endelige designløsning 

Vores formative evaluering af vores to designidéer resulterede i, at vi valgte at kombinere 

løsningerne. Som følge af denne beslutning, blev målt for vores design at konstruere en 

hjemmeside, hvor unge mennesker har mulighed for at få hjælp, til at bearbejde den stress de 

oplever grundet forventninger i deres private sfære. Tanken bag dette er, at vi gerne vil skabe et 

forum for unge mennesker i gymnasiet, hvor de har mulighed for at få forskellige former for hjælp. 
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Igennem vores iterative proces, har vi først fundet ud af, at vores designløsning skal omhandle 

forventningspresset, som de unge får hjemmefra. Derudover har vi igennem en evaluering af vores 

daværende designløsninger, trukket ting ud, som vi mener kan være potentielle til at skabe en god 

samlet løsning.   

  

I forhold til vores spørgeskemaundersøgelse, spurgte vi vores respondenter om, hvilke af vores 

løsninger, som de følte ville være mest effektive. De højeste svarprocent var på løsningerne “En 

platform hvor man kan få vejledning”, hvor der var 41,5% og “Platform hvor man kan læse andre 

studerendes råd og oplevelser” og her var der der 42,7%. Løsningen psykolog fik hele 30,3%, og er 

altså den tredje mulighed, der er svaret mest på (Bilag 4 - figur 9).  Vi har derfor valgt at skabe en 

sammenkobling af alle disse tre svar, samt vores tidligere evaluering af de daværende løsninger.  

  

Vores endelig designløsning, er en hjemmeside, hvor unge har mulighed for at få hjælp til 

fænomenet stress. Hjemmesiden tager udgangspunkt i faktoren forventninger fra familie, som er 

konkluderet på baggrund af vores indsamlede empiri, faglitteratur, fokusgruppeinterview og 

spørgeskemaundersøgelse.   

 

Link til hjemmesiden: https://stress-hos-unge-gymnasieelever-3.webnode.dk. Vi har valgt at sætte 

linket for hjemmesiden ind, så man selv har mulighed for at kigge, og se det som en hel 

hjemmeside, i stedet for billeder.  

 

(Bilag 5 - billede 1) 

 

https://stress-hos-unge-gymnasieelever-3.webnode.dk/
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På ovenstående billede ses startsiden på den hjemmeside vi har lavet. Startsiden har en menu bar, 

som kan sende brugeren videre på siden, hvor der er funktioner som kundeudtalelser, om os, 

kontakt, gode råd og en hjem funktion. Hvis brugeren trykker på et af ikonerne på menu baren, vil 

brugeren blive sendt videre til den pågældende side.  

 

 

(Bilag 5 - billede 2) 

 

På ovenstående billede er vi stadig på forsiden. For at illustrere, at vi gerne vil lægge tryk på at det 

er forventningerne fra familie, som vi arbejder med, vælger vi at sætte ord på det med at have 

forventninger, lige så snart hjemmesiden bliver åbnet.  

 

 

(Bilag 5 - billede 3) 
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På ovenstående billede har vi skrevet symptomerne ned, som man kan få, når man er stresset. Vi har 

fundet det relevant at skrive dette ned, så de unge mennesker kan se hvilke symptomer, der er på 

spil, og om de kan genkende dette. Ved at de unge kan genkende disse symptomer, så kan de 

anerkende, at det ikke er normale ting de føler, men at det faktisk er noget alvorligt. På denne måde 

kan vi gå fra, at de unge føler, at de har et personligt problem, til et problem, som mange unge i 

samfundet har.  

  

 

(Figur 5 - billede 4) 

 

På ovenstående billede, har vi lavet 4 kolonner, som beskriver forskellige muligheder, de har unge 

for at få rådgivning. Vi har den første kolonne til venstre, som viser, at man kan få professionel 

rådgivning, med en psykolog. Her har vi gjort brug af et fiktivt navn, for at illustrere, hvordan det 

skal se ud. Vores spørgeskemaundersøgelse viste os, at 30,3% mente, at psykolog ville være en 

effektiv løsning (Bilag 4 - figur 9). Samtidig nævnte vores informant Eda følgende: 

“Skolepsykologen hjalp mig rigtig meget, og vi lavede forskellige øvelser fx at meditere og finde sin 

indre ro i sjælen. Og det har hjulpet mig som sagt, med at kunne håndtere presset jeg får” (Bilag 2, 

s. 25). 

 

Dette er grundlaget for, at vi har valgt at sætte en psykolog ind under vores designløsning.  

Det næste vi har fundet relevant i vores designløsning, kan ses på billedet i øverste kolonne til 

højre. Her har man mulighed for at læse andres råd, til hvordan de har tacklet den stress, som er 

forårsaget af forventninger. En nærmere beskrivelse af dette vil forekomme i næste afsnit.  
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I kolonnen nederst til venstre giver vi de unge muligheder for at lære, hvordan de selv kan 

forebygge stress. Dette afsnit har ligheder med øverste kolonne til højre, men her kan de unge få 

rådgivning, som ikke kommer fra andre elever, men i stedet fagpersoner. Dette har vi valgt at 

inddrage, da der i spørgeskemaundersøgelsen i svarmuligheden “En platform hvor man kan få 

vejledning” hvor der kom 41,5% i svar (Bilag 4 - figur 9). Dette ser vi som et repræsentativt billede 

af, hvad de unge ønsker. Den sidste kolonne, som ligger nederst til højre, er en podcast. Podcast var 

en af vores oprindelige ideer, og derfor har vi valgt at inddrage det i vores nuværende 

designløsning. Der er ikke en rigtig podcast inde på hjemmesiden, dette er blot en illustration af, 

hvordan dette kunne komme til at se ud. I spørgeskemaundersøgelsen fik podcast hele 29,4%, og 

derfor valgte vi også at inddrage det (Bilag 4 - figur 9).   

  

 

(Bilag 5 - billede 10) 

 

 

(Bilag 5 - billede 11) 
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På de to ovenstående billeder, kan der ses i øverste kolonne til højre, at vi har lavet en side, hvor de 

unge kan læse om hvordan de kan tackle stress. Dette har vi gjort, da vi gerne vil have vores design, 

kan vise de unge, hvordan de selv kan tackle deres stress, og dermed være med til at anerkende 

hinandens råd og ideer. I vores spørgeskemaundersøgelse kan der ses, at svarmuligheden “Platform 

hvor man kan læse andre studerendes råd og oplevelser”, har fået hele 42,7%, og er altså den 

løsning, som har fået det højeste antal procent (Bilag 4 - figur 9). Dette er med til at danne 

rammerne om, hvor vigtigt dette afsnit, med hvordan de unge kan tackle deres stress er. Her har de 

mulighed for at læse hinandens råd. Vi har her gjort brug af uddrag fra vores fokusgruppeinterview, 

hvor vores informanter fortæller om, hvordan de tackler den stress som forekommer fra 

forventninger, da vi på denne måde trækker vores interview ind i designet. 

 

 

(Bilag 5 - billede 7) 

 

På ovenstående billede fra vores hjemmeside, ses siden hvor man kan læse hvad andre elever har 

oplevet med stress. Man tilgår denne side ved trykke på “Kundeudtaleser” i menu baren. 

Udtalelserne fra Simon, Anna, Naja og Nikoline er nogle vi selv har skrevet ind, for at give vores 

brugere en fornemmelse af, hvordan siden ville virke i praksis, når vi skulle vise dem vores design. 
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(Bilag 5 - billede 8) 

 

På ovenstående billede fra hjemmesiden, kan man se informationer om os. Brugerne af 

hjemmesiden kan komme i kontakt med os gennem telefonnummer samt mail. Informationerne er 

fiktive, men er tilføjet til siden, for at give visuelt indtryk af, hvordan det vil se ud i praksis. Man 

tilgår denne side ved at klikke på “Kontakt os” i menu baren.  

 

8.5 Felteksperiment (anden evaluerings episode)  

8.5.1 med 1.g’ere 

Interviewet blev foretaget d. 16. december klokken 13:30 på Greve Gymnasium. Interviewet blev 

foretaget af Nergiz Baze Akkoyun og Hanna Sadat, og senere transskriberet af Nilay Atan.  

For at få evalueret vores design, så foretog vi et felteksperiment med de fokusgrupper vi havde 

interviewet tidligere. Dette gjorde vi, for at få et indblik i, hvordan brugerne ville reagere på vores 

design. Vores overordnede evalueringsstrategi for vores designproces er human risk and 

effectiveness. Dette skyldes, at vi af to omgange har konstrueret noget, men stoppet processen for at 

evaluere. Derudover er denne evalueringsepisode formativ samt naturalistisk, i og med 

evalueringen er lavet med en fokusgruppe.  

Evalueringen i dette afsnit vil tage udgangspunkt i felteksperimentet, hvor vores fokusgruppe gav 

os konstruktiv kritik i forhold til vores hjemmeside.  

De forskellige funktioner på hjemmesiden og hjemmesiden som helhed blev diskuteret med 

fokusgruppen. Hvis vi starter ud med vores første interview, som er med 1.g’erne, blev de 
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introduceret til hjemmesiden på en skærm i klasselokalet, så alle kunne følge med. Vi diskuterede 

med informanterne om de forskellige muligheder der er på hjemmesiden. Azra  

lagde ud med at snakke om den professionelle hjælp, som vi har illustreret på hjemmesiden, og hun 

sagde følgende:  

 

“Jeg synes det en god ide, fordi fx i sidste interview snakkede vi meget om det her med stress, og det 

tog mig lang tid at kontakte min læge, fordi jeg nogen gange ja synes det er lidt akavet hvis man 

kan sige det sådan, at ja gå foran en person fysisk, men når det bag en hjemmeside, så det nemmere 

at gøre det føler jeg.” (Bilag 6, s. 40).  

 

Her erklærede Nisa sig enig med Azra, og forklarede følgende:  

 

“Altså jeg synes som Azra siger at ja det kan være lidt grænseoverskridende at gå foran folk, så det 

med det over en hjemmeside, det gør faktisk en stor forskel, fordi man er på en måde anonym” 

(Bilag 6, s. 40).  

 

Her udtrykker de to piger, at det faktisk ville være nemmere for dem, at det er online, da de finder 

det grænseoverskridende at stå frem som person.  

Modsat dem, mener Bawer at det kan have en dårlig effekt, at det foregår online.  

 

Han udtaler følgende:  “Ja altså jeg forstår hvad de andre mener med at det er nemmere og alt det 

der, men jeg føler altså også det måske ikke er så seriøst at skrive med en psykolog over en 

hjemmeside, fremfor hvis det var i virkeligheden.” (Bilag 6, s. 40).  

 

Hvoraf han efterfølgende supplerer med:  “Det jeg mener er, at på fx en hjemmeside ved psykologen 

ikke meget om en, og der sikkert mange der skriver. Hvorimod man i virkeligheden har en mere 

seriøs samtale.” (Bilag 6, s. 41). Der er lidt enighed rundt i gruppen at få nogen kan dette være en 

gavn, og for andre useriøst.  

  

I forhold til podcast, udtaler Azra: “I forhold til podcast, så jeg lidt i tvivl om hvad meningen bag 

det er. Andre podcast er sådan spændende om historier, men sådan en podcast om stress? Det ved 

jeg ikke helt om jeg vil lytte til” (Bilag 6, s. 41).  
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Supplerende til snakken om podcast, fortæller Bawer:  

 

”Personligt lytter jeg ikke til podcast, men det kunne jo godt virke for nogen, hvis det op til 

stressede perioder kan det få en ned fra det stressede felt, hvor man kan lytte til historier som man 

på en måde kan relatere til.” (Bilag 6, s. 41). 

 

Her forklarer Bawer, at det sagtens kan være et hjælpemiddel for nogle unge.  

  

For at få den samlede vurdering fra vores informanter, spurgte vi dem, om de selv ville gøre brug af 

hjemmesiden som helhed. Her udtaler Jacob: “For være ærlig, så føler jeg, at det er en virkelig god 

ide og tanken bag er også god, men jeg føler samtidig, at der findes meget af det i forvejen” (Bilag 

6, s.41) Bawer udtrykker sig her enig med Jacob (Bilag 6, s. 41). Ydermere fortæller Azra følgende: 

“Jeg synes godt hjemmesiden kan blive brugt i forhold til  

forventninger, fordi fx psykologen kan man bruge til at snakke med” (Bilag 6, s. 41), hvor Nisa 

supplerer med:  

 

 “Ja er enig med Azra, og så fx til det med podcast, hvor jeg nævnte jeg ikke helt ved med det, så 

kunne det jo godt på en eller anden måde handle om forventninger som andre ville lytte til. Men 

overordnet ville jeg muligvis godt kunne bruge hjemmesiden” (Bilag 6, s. 42).  

 

 Under felteksperimentet, fik vi svar på, om informanterne kunne gøre brug af hjemmesiden, og 

dette vil vi gøre brug af til den endelige evaluering af designløsningen.  

 

8.5.2 med 3.g’ere/2.hf’ere 

Interviewet blev foretaget d. 16. december klokken 14:00 på Greve Gymnasium. Interviewet blev 

foretaget af Nergiz Baze Akkoyun og Hanna Sadat, og senere transskriberet af Nilay Atan.  

I forhold til felteksperimentet med 3.g’erne og 2.hf’erne, kom der også forskellige synspunkter på 

vores hjemmeside. De gav ligesom 1.g’erne konstruktiv kritik i forhold til de forskellige funktioner 

vores hjemmeside har.  

Vi spurgte fokusgruppen ind til, hvad de synes om funktionen, hvor man kan læse om hvad andre 

studerende føler og tænker i forhold til forventningspres fra familien.  
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Hertil svarede Eda: “Det synes jeg er mega fedt, nogle gange er det bedre, end at lytte til fx voksnes 

råd, men i stedet nogle på ens egen alder, fordi man kan sådan relatere mere til dem generelt.” 

(Bilag 7, s. 42). I dette citat giver Eda udtryk for, at hun er glad for funktionen, da hun synes det er 

langt mere relaterbart at høre, hvad jævnaldrende mener om problemstillingen. Dan var enig med 

Eda. Dan sagde følgende i forhold til funktion, hvor man kan læse andres råd: “Jeg synes, at hvis 

man kan læse andres råd, så jeg enig med Eda og Nikoline om, at det bedre det fra ens 

jævnaldrende.” (Bilag 7, s.43). 

Hvis man derimod ser på, hvad der blev sagt i forhold til vores valg af at implementere podcast på 

hjemmesiden, sagde Nikoline følgende: 

  

“ Jeg er enig med podcast kan blive for kedeligt, men tror også det afhænger af hvordan man er. 

Personligt elsker jeg at lytte til podcast, så for mig ville det ikke blive for kedeligt, da at lytte til 

podcast i forvejen er noget jeg bruger meget.”  (Bilag 7, s. 43). 

  

Af citatet fra Nikoline fremgår det, at podcast kan være kedeligt, men at det kommer meget an på 

hvem man er. Hun udtrykker altså her, at det er meget individuelt, om podcast vil være en god og 

forebyggende funktion på vores hjemmeside. Dan erklærede sig enig med Nikoline ved at sige at 

han også mente, at podcasten kun ville virke, hvis det var spændende. Her nævnte han også at det er 

individuelt og hurtigt kan blive kedeligt (Bilag 7, s.43). 

 

Hvis man tager fat i funktionen, hvor brugerne har mulighed at have kontakt til en psykolog, udtalte 

Eda:  

  

“Nu går jeg selv til skolepsykolog, og kan godt se ideen bag det, problemet er at jeg føler, at man 

danner et forhold med tiden med sin psykolog, hvilket jeg ikke føler man kan på samme på online. 

Det tog mig en lang vej i mit forløb, før jeg kunne åbne mig op.” (Bilag 7, s. 43). 

 

I citatet fra Eda, nævner hun en bekymring i forhold til psykolog-funktionen. Hun har benyttet en 

rigtig skolepsykolog, og udtrykker af den grund, at hun tror det er svært at danne bånd til en 

psykolog online. 
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Melissa sagde følgende til samme funktion:   

 

“Jeg ved faktisk ikke hvad jeg synes der er bedst, fordi har aldrig snakket med en psykolog før. Tror 

at hvis jeg startede med at snakke med en online, at det ville være nemmere for mig, at tage kontakt 

til en psykolog uden for internettet og sidde ansigt til ansigt med dem. Man kan måske sige det er 

små steps til virkeligheden.”  (Bilag 7, s.44). 

  

Melissa har samme bekymring som Eda. De mener begge at det ville være bedst at møde en 

psykolog ansigt til ansigt. Vi spurgte også fokusgruppen ind til, hvad de synes om hjemmesiden 

som en helhed. Hertil svarede Dan: 

   

“Ja ideen er fed, men tror også den er generel. Så måske skal den være mere speciel. Og det slet 

ikke fordi jeg mener, at hjemmesiden er dårlig, det er mere for i også kan få et svar fra en anden 

synsvinkel.” (Bilag 7, s.44). 

 

Dan udtrykker at han savner, at hjemmesiden er mere speciel. Han synes ikke hjemmesiden var 

decideret dårlig, men at han synes den mangler præcision, for at være helt optimal. 

Hvis man derimod kigger på Nikolines kritik til hjemmesiden som en helhed, er billedet lidt et 

andet. Hun var mere positiv i forhold til hjemmesiden, og hun sagde følgende:  

 

“Jeg ville sagtens kunne tage brug af denne hjemmeside, jeg synes det er spændende, i trækker på 

relevante ting som unge kan bruge. Det eneste der er, at det ikke trækker så meget på emnet 

forventningers, synes det skulle handle mere om det.”  (Bilag 7, s. 44). 

  

Nikoline siger i citatet, at hjemmesiden er noget hun kunne finde på at bruge, og at funktionerne og 

emnerne på hjemmesiden er relevante. Hun synes dog godt, at hjemmesiden kunne have lagt endnu 

større vægt på emnet forventninger fra familien. 

 

8.6 Summativ evaluering af designløsning 

Som følge af den formative evaluering i form af et felteksperiment med vores fokusgrupper, skal vi 

nu foretage en summativ evaluering af vores designløsning på baggrund af hele processen og alle 

evalueringer af vores design.  
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Vores design er et produkt af en iterativ designproces, hvor vi startede ud med, at brainstorme idéer 

på baggrund af empiri. Heraf fik vi opstillet et skema, som bearbejdede de forskellige stressgivende 

faktorer. Skemaet brugte vi til at finde eventuelle sammenhænge i alt det vi havde indsamlet i 

opgaven, som indebærer vores forforståelse, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse og 

faglitteratur. Vi endte med et resultat, der lød, at forventninger scorede højest point, og derfor 

begyndte vi at udtænke designløsninger til dette. Efter en artificial formativ criteria-based-

evaluation, kom vi frem til, at de hver for sig ikke ville være effektive, men dele fra begge løsninger 

ville føre til en samlet designløsning, som vi gjorde ved at vurdere kriterierne, til hvad vi ønskede 

vores endelige design skulle indebære. Efterfulgt af vores formative artifical criteria-based- 

evaluation, begyndte vi at konstruerer selve designet. Udgangspunktet for valg af hvilken slags 

design det skulle være, var ud fra hvad vores spørgeskemaundersøgelse viste os. Her kom vi frem 

til, at en platform var det mest repræsentative svar fra vores respondenter. Vi valgte at gøre brug af 

WebNode, til at designe vores hjemmeside, som skulle indebære de forskellige funktioner, som er 

blevet beskrevet tidligere. 

 

For at være kritiske over for vores eget design, valgte vi herefter at foretage et felteksperiment, med 

de samme fokusgrupper som vi interviewede tidligere. Dette gjorde vi, for at få konstruktivt kritik, 

så vi kunne lave den bedst mulige evaluering. Denne evalueringsform er naturalistisk og formativ. 

 

På baggrund af samtlige evalueringers resultater, og i særlig høj grad felt eksperimentets resultater, 

kom vi frem til, at vores designløsning har brugbare redskaber til at håndtere projektets 

problemstilling. Vi er dog klar over, at fænomenet stress i konteksten gymnasieelever, er meget 

kompleks. Af den grund vil vores designløsning ikke kunne fjerne hele problemet, men derimod 

kunne hjælpe en håndfuld individer. En anden indgangsvinkel af brugbarheden for vores 

designløsning i forhold til vores målgruppe, er som det fremgår af felteksperimentet, at vores 

løsning er individ specifik, men som det fremgår af vores projekts resultater, er problemstillingen 

større end individet. Af den grund vil vores designløsning være mest optimal, som et alternativt 

tilbud i specifikke situationer, men for at løse problemstillingen, skal der også ske tiltag på et 

institutionelt plan. Ydermere, kan vi også vurdere, at vores hjemmeside ikke er den første løsning 

på markedet, og kan derfor virke som noget der i forvejen eksisterer. Vi mener samtidig, 

at resultatet er opgaven ikke har været det vigtigste, men det er processen bag, som vi har 
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dokumenteret i en grad, som vi mener viser, at vi har arbejdet i dybden med fænomenet stress i 

konteksten af gymnasieelever.  

Konklusion 

Vi kan på baggrund af projektets problemformulering konkludere, at den mest stressgivende 

faktorer er forventningspresset, som kommer fra familien. Denne konklusion er slutresultatet af 

vores fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse, analyse, diskussion og designskema. 

Vores egen hypotese er blevet afkræftet, og heraf viste processen os, at mange faktorer gøre de 

unge i gymnasiet stressede, men at bestemte ting går gennem flere gange.  

Fra et teoretisk perspektiv, blev der gjort brug af Axel Honneths anerkendelsesteori og Anthony 

Giddens teori om individet i det senmoderne samfund. Honneths teori gav en forståelse for, hvordan 

de unge kan opnå anerkendelse, som har gavnet vores analyser og diskussioner. Giddens teori gav 

os en forståelse for, hvordan vores fokusgrupper oplevede stress, så vi lærte om deres tanker og 

følelser. Processen bag vores kvalitative og kvantitative data i opgaven har været til stor gavn, for at 

kunne besvare problemformuleringen, og dermed lave en effektiv designløsning.  

Designløsningen har været omfattet af alle perspektiver, der er inddraget i opgaven, og vi har 

dermed kunne udvælge det mest repræsentative. Designet er er blevet formativt evalueret af to 

omgange, hvor den første evaluering var artificial, i og med det var en criteria-based evaluation. 

Den anden formative evaluering vi lavede, var naturalistisk, da det var et felteksperiment med vores 

fokusgrupper. I felteksperimentet besvarede vores fokusgrupper på, om vores hjemmeside ville 

være til gavn, men at der allerede findes meget af det i forvejen. På baggrund af det, har vi gennem 

en summativ kunne konkludere, at vores designløsning har effektive hjælpemidler, men fænomenet 

stress i konteksten af gymnasielever, har en problematik, der er i et så stort omfang, at vores 

hjemmeside ikke kan forebygge stress fra unge, der føler deres forventninger fra familie fylder for 

meget. Samtidig har vi vurdereret, at vores løsning kan være for generel, og at der findes noget 

lignende i forvejen. 

Der kan hermed konkluderes, at det repræsentative billede af hvad der stresser de unge, er de 

forventninger de får hjemmefra, og at det er med til at nedsætte deres motivation og koncentration i 

skolen. Vi har samtidig kunnet vurdere, at de forventninger fra familie, som de unge får, er fordi 

deres forældre ønsker det bedste for dem, men at det kan have den modsatte effekt for deres 

skolegang.  



V2124809532 Roskilde Universitet 05/01-2022 

   
 

66 

Litteraturliste 
 

Aarhus Universitet. (u.d.). Felt-eksperiment. Hentet fra metodeguiden.au.dk: 

https://metodeguiden.au.dk/felt-eksperiment/ 

Aarhus Universitet. (u.d.). Fokusgruppeinterview. Hentet fra www.metodeguiden.au.dk: 

https://metodeguiden.au.dk/fokusgruppeinterview/ 

Aarhus Universitet. (u.d.). Kvantitativ metode. Hentet fra www.metodeguiden.au.dk: 

https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/ 

Aarhus Universitet. (u.d.). Triangulering. Hentet fra www.metodeguiden.au.dk: 

https://metodeguiden.au.dk/triangulering/ 

Beyer, M., Frederiksen, C. L., & Kureer, H. (2022). Anerkendelse og subkulturer. Aarhus: Systime. 

Hentet fra samfundsfag-c.systime.dk: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=677 

Beyer, M., Frederiksen, C. L., & Kureer, H. (2022). Anthony Giddens. Aarhus: Systime. Hentet fra 

Samfundsfag-c.systime.dk: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=639 

Boye, S. (31. August 2018). Erhvervsuddannelserne har et dårligt image hos forældre og unge. 

Hentet fra Danskekommuner.dk: 

http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/August/31/Erhvervsuddannelserne-har-

et-darligt-image-hos-foraldre-og-unge/ 

Den danske ordbog. (u.d.). eksogen. Hentet fra ordnet.dk: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eksogen 

Den danske ordbog. (u.d.). Endogen. Hentet fra Ordnet.dk: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=endogen 

Den danske ordbog. (u.d.). Endogen. Hentet fra Ordnet.dk: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=endogen 

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Stanford University Press. 

Harste, G. (17. December 2020). Axel Honneth. Hentet fra denstoredanske.lex.dk: 

https://denstoredanske.lex.dk/Axel_Honneth 

https://metodeguiden.au.dk/felt-eksperiment/
https://metodeguiden.au.dk/fokusgruppeinterview/
https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/
https://metodeguiden.au.dk/triangulering/
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=677
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=639
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/August/31/Erhvervsuddannelserne-har-et-darligt-image-hos-foraldre-og-unge/
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/August/31/Erhvervsuddannelserne-har-et-darligt-image-hos-foraldre-og-unge/
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eksogen
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=endogen
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=endogen
https://denstoredanske.lex.dk/Axel_Honneth


V2124809532 Roskilde Universitet 05/01-2022 

   
 

67 

Høilund, P., & Juul, S. (2005). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Gyllinge: Narayana 

Press. 

Honneth, A. (2006). Kamp om anerkendelse. København: Hans Reitzels forlag. 

Jeppesen, M. M., Henriksen, L. B., Routhe, H. W., & Kristensen, R. S. (2022). Målgruppe. Aarhus: 

Systime. Hentet fra Systime.dk: https://projektarbejdet.systime.dk/?id=201 

Juul, S. (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori (1.udgave, 5. oplag udg.). Hans Reitzels 

Forlag. 

Kjøller, M., Juel, K., & Kamper-Jørgensen, F. (2007). Folkesundhedsrapporten Danmark. Statens 

Institut for folskesunhed og Syddansk Universitet. 

Nielsen, A. M., & Lagermann, L. C. (2017). Stress i gymnasiet. DPU, Aarhus Universitet. 

Nielsen, A. M., & Lagermann, L. C. (2017). Stress i gymnasiet. DPU, Aarhus Universitet. 

Sundhed.dk. (12. Juni 2013). Hvad er stress? Hentet fra Sundhed.dk: 

https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/stress/hvad-er-stress/ 

Sundhedsstyrelsen. (2007). Langvarig stress. Aktuel viden og forslag til stress-forebyggelse. 

København S: Sundhedsstyrelsen. 

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2014). FEDS: a Framework for Evaluation in Design 

Science Research. Perth; Roskilde; Georgia: Curtin University; Roskilde University; 

Georgia State University. 

Willer, T. (u.d.). Thomas Willer. Hentet fra Linkedin.dk: https://www.linkedin.com/in/thomas-

willer-151312/ 

Willer, T., & Østergaard, S. (2017). Det er vigtigt at være en succes ... men det er bare ikke altid, 

det lykkes! Frederiksberg: Center for ungdomsstudier. 

Østergaard, S. (u.d.). Om Søren Østergaard. Hentet fra soeren-oestergaard.dk: https://www.soeren-

oestergaard.dk/om/ 

 

 

https://projektarbejdet.systime.dk/?id=201
https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/stress/hvad-er-stress/
https://www.linkedin.com/in/thomas-willer-151312/
https://www.linkedin.com/in/thomas-willer-151312/
https://www.soeren-oestergaard.dk/om/
https://www.soeren-oestergaard.dk/om/

	Begrebsafklaring
	Kapitel 1: Indledning
	1.1 Problemfelt
	1.2 Problemformulering
	1.2.1 Arbejdsspørgsmål

	1.3 Målgruppe
	1.4 Semesterbinding

	Kapitel 2: Redegørelse
	2.1 Hvad er stress?
	2.1.1 Kortvarig og langvarig stress

	2.2 Hvorfor er de unge i gymnasiet stresset?

	Kapitel 3: Metode
	3.1 Triangulering
	3.2 Spørgeskemaundersøgelse
	3.4 Felteksperiment
	3.5 Interviewguide
	3.6 Metoderefleksion

	Kapitel 4: Teori
	4.1 Axel Honneth
	4.2 Anthony Giddens
	4.3 Brugen af teorierne i projektet

	Kapitel 5: Videnskabsteori
	5.1 Fænomenologi

	Kapitel 6: Analyse af indsamlet empiri
	6.1 Spørgeskemaundersøgelse
	6.2 Analyse af fokusgruppeinterviewene
	6.2.1 Introduktion
	6.2.2 Hvad undersøger vi?
	6.3.1 Delkonklusion af 1.g analyse

	6.4 Analyse af fokusgruppeinterview med 3.g’erne/2.hf’erne
	6.4.1 Delkonklusion af 3.g/2.hf analyse

	7.1 Karakter/eksamen
	7.2 Fravær
	7.3 Forventningspres
	7.4 Delkonklusion af diskussion

	Kapitel 8: Design
	8.1 Designskema over de stressgivende faktorer
	8.2 Processen bag designløsningen
	8.3 Formativ evaluering af designprocessen (første evaluerings episode)
	8.4 Endelige designløsning
	8.5 Felteksperiment (anden evaluerings episode)
	8.5.1 med 1.g’ere
	8.5.2 med 3.g’ere/2.hf’ere

	8.6 Summativ evaluering af designløsning

	Konklusion
	Litteraturliste

