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Abstract  
    
  
Titel:                 Vad upplever elever som meningsfullt i skolan? 
                          – en salutogen studie vid en hälsofrämjande skola  
 
Nivå:   C-uppsats i ämnet pedagogik 
 
Författare:  Ellika Berggren och Ebba Franson  
  
Datum:   2010-01  

 
Handledare:  Inger Ahlgren 

  
 

Syftet: Elever i grundskolan som upplever skolan som meningsfull har större förutsättningar att 
uppleva hälsa och välmående i framtiden. För att kunna förstärka meningsfullheten i skolan är det 
enligt tidigare forskning viktigt att utgå från elevernas perspektiv. Syftet med studien är att mäta ett 
antal högstadieelevers KASAM i en hälsofrämjande skola och undersöka deras tankar kring att gå i 
skolan. Fokus kommer att ligga på vilka faktorer några av dessa elever kan uppleva som meningsfulla, 
och i så fall på vilket sätt dessa faktorer uppfattas som meningsfulla. Hela syftet kommer att utgå 
från ett salutogent perspektiv.  

 
Metod: Studien präglas av en kvantitativ och kvalitativ inriktning. Antonovskys kortfattade 

livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM. I enkätundersökningen deltog 57 elever i 
årskurs 8 i en hälsofrämjande skola. Bortfallet av dessa utgjorde 15, 7 %. Utav de återstående 48 
eleverna valdes 4 personer ut för att delta i en intervjuundersökning. Dessa var en flicka och en pojke 
med hög KASAM samt en flicka och en pojke med låg KASAM.  

 
Resultat: Medelvärdet av samtliga elevers KASAM-poäng var 66, 7. Den faktor som 

intervjupersonerna med hög KASAM gemensamt upplevde som meningsfull i skolan var prestation. 
Utöver den ansåg flickan med hög KASAM att kompisarna var viktiga. Pojken med hög KASAM 
upplevde utöver prestation att lärarna, organisation och struktur, trygghet samt undervisning var 
meningsfulla. De faktorer som intervjupersonerna med låg KASAM gemensamt upplevde som 
meningsfulla var ämnena, kompisarna, prestation och trivsel. Utöver detta upplevde flickan med låg 
KASAM att fri tid och lärarna var meningsfulla. 

 
Nyckelord: Salutogent perspektiv, KASAM, meningsfullhet, hälsofrämjande skola, elever  
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FÖRORD  
 

Under vår studietid har ett intresse väckts hos oss om ungdomars situation i skolan, vilket har 

gjort detta till ett självklart ämne att fördjupa oss i. Det har varit givande och intressant att sätta sig 

in i en teori som varit mycket omtalad inom vår utbildning och att dessutom ha fått göra ett försök 

att tillämpa denna i ett nytt område. Trots motgångar har uppsatsskrivningen varit ett rent nöje då vi 

har fått berikande kunskaper inom detta område.  

 

Vi har även lärt oss otroligt mycket under resans gång och fått upp ögonen för hur viktigt ens 

förhållningssätt är till olika situationer. Då en elev uttryckte att … det är bara plugg och sen börjar 

man jobba och sen blir man pensionär, visar detta på hur viktig meningsfullheten är för livskvaliteten.  

 

Vi vill slutligen ge ett stort tack till alla som gjort denna studie möjlig att utföra. Dessa är rektorn 

på den hälsofrämjande skolan, lärarna som fått ta ett stort ansvar och eleverna som bidragit med 

sina tankar och sin tid. Vi vill även tacka Finn och Simon som gett oss värdefulla kommentarer och 

stått ut med våra många frågor. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till vår handledare, som 

har varit ett stort stöd genom hela vår uppsatsskrivning. 

 
 
 
 

Ellika Berggren och Ebba Franson, Gävle 2010-01. 
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1 INLEDNING 

 

De flesta ungdomar går i skolan i minst 12 år, vilket gör detta till en viktig arena för att påverka 

elevernas välmående. Ett av de primära mål skolan har är att skapa gynnsamma miljöer som främjar 

samspelet mellan individen och samhället (Kristensson & Öhlund, 2005). I grundskolan grundläggs 

individens värderingar och attityder till skolan, vilket kan påverka deras val angående 

vidareutbildning. Därför är en positiv inställning till skolan viktigt (Skolverket, 2004). Vid brist på 

gymnasial utbildning är det svårt att få arbete och ungdomar som är arbetslösa kostar mycket pengar 

för samhället. Elever i grundskolan som upplever skolan positivt har större förutsättningar att 

uppleva hälsa och välmående i framtiden (Giota, 2002). Idag finns det skolor som arbetar för att 

främja elevers hälsa och trivsel i skolan, d.v.s. hälsofrämjande skolor. Enligt Weissenrieder 

(Pedagogiska magasinet, 2003) anser politiker och andra (som inte arbetar inom skolan) att de vet 

vad som behövs för att ungdomarna ska må bra och för att de ska öka sina kunskaper. Till skillnad 

från detta synsätt kring skolan kommer vi att lyfta fram elevernas egna tankar och värderingar om 

skolan. Detta är något som kommer att prägla vår uppsats, d.v.s. att fråga vad elever upplever som 

meningsfullt . Även om det är skolplikt i Sverige upp till årskurs 9 finns ändå ett val att inte delta i 

skolan, genom att skolka. Vi är intresserade av vad elever som valt att gå i skolan tänker kring deras 

situation och vad de finner som meningsfullt i skolan. Om elever upplever en känsla av sammanhang 

i skolan, kan det också bidra till att de upplever den som meningsfull.  
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2 BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE   

 

I det här kapitlet beskrivs studiens inriktning och vad som tidigare har studerats inom det valda 

området. Detta avser en beskrivning av det salutogena perspektivet och den teori som studien 

grundar sig på, vilket inkluderar den salutogena modellen. Slutligen beskrivs vad som karaktäriserar 

en hälsofrämjande skola och forskning om hur elever förhåller sig och tänker kring skolan. 

  

2. 1 Det salutogena perspektivet 

 

Den grundläggande faktorn inom det salutogena perspektivet är att fokus ligger på individens 

möjligheter istället för svårigheter (Antonovsky, 2005). Enligt Eriksson (2007) kan ett salutogent 

arbete liknas vid ”livets flod” (figur 1). De begrepp (Promotion, Health education, Preventive, 

Protective, Curative) som nämns i floden avser olika tidsskeenden då förebyggande insatser kan 

utföras för att främja hälsa. Istället för att rädda människor från att åka ner i vattenfallet, ligger fokus 

på vad som får människor att hålla sig uppströms. Floden ser likadan ut för alla människor. Vissa har 

en bra simförmåga och kan ta sig ur flodens strömvirvlar och hamnar i de lugnare delarna av floden, 

medan andra följer med flodens strömmar. Antonovsky ställer sig frågan: Var man än befinner sig i 

floden …vad är det som gör att man klarar av att simma? (Antonovsky, 2005, s. 128). Floden kan 

även spegla det salutogena perspektivet inom skolan. En skola som arbetar med vad som får 

eleverna att trivas och må bra, främjar deras simförmåga. Det innebär även att framhäva vad 

eleverna gör bra och hjälpa dem att utvecklas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1: Livets flod (Eriksson, 2007, s. 113) 
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Det salutogena perspektivet (synsättet) fokuserar på tre områden. Det första området innebär 

att hitta lösningar på problem samt att lösa problem. Det andra fokuserar på att identifiera generella 

motståndsresurser (GMR) (Eriksson, 2007), vilket avser individens verktyg som genom tillämpning av 

dessa kan resultera i resurser (Antonovsky, 2005). Dessa verktyg är t.ex. materiella ting, individens 

engagemang, kunskap, socialt stöd och egen identitet (Kumlin, 1998). Det tredje området innebär att 

det finns en genomträngande känsla av sammanhang hos individer, grupper, populationer och 

system (Eriksson, 2007). I den här undersökningen kommer fokus främst ligga på känslan av 

sammanhang hos individer och grupper. Vår tillämpning av det salutogena perspektivet kommer att 

fokusera på de faktorer som en grupp elever finner som meningsfullt med att gå i skolan.  

 
 

2.1.1 Teorier inom det salutogena perspektivet 

 

Inom det salutogena perspektivet förekommer olika teorier kring förhållningssätt som kan leda 

till hälsa. Vi har valt att belysa två av dessa teorier, vilka är Banduras teori om Self-Efficacy och 

Antonovskys teori om KASAM. Andra teorier som finns inom detta perspektiv har vi valt att inte 

nämna eftersom de inte är i linje med studiens syfte. 

 

Bandura (1997) menar på att ju mer individer själva kan påverka vad som händer i livet, desto 

mer kan de anpassa dessa händelser till sin fördel. Individer som tror att de åstadkommer 

tillfredsställande resultat av sina handlingar, upplever en större drivkraft att handla. Därför är 

individens ”efficacy” en viktig faktor för att kunna handla, vilket påverkas av tron på sin egen 

förmåga. En upplevd self-efficacy  syftar på individidens förmåga att bedöma sina egna resurser för 

att organisera och verkställa olika handlingar. Dessa är nödvändiga för att klara av uppgifter i livet. 

Bandura menar att alla människor har fem unika förmågor vilka är; förmåga att tänka i symboler, att 

ersätta befintlig kunskap med ny kunskap, förutseende, självreglerande och självreflektion. Genom 

att använda dessa olika kapaciteter kan individen uppnå en hög self-efficacy. Detta kan uppnås 

genom exempelvis att vissa uppgifter främjar ens kompetens och den verbala uppmuntran från 

andra. (Antonovsky, 1991; Bandura, 1997; Wijk, 2003). Om individer upplever att de inte har någon 

drivkraft att uppnå resultat, kommer de med stor sannolikhet inte göra några försök till att påverka 

detta. Tron på sin egen förmåga är därför nyckeln i sammanhanget (Bandura, 1997). Banduras teori 

är mycket omtalad inom stressforskningen, vilket inte är det område som kommer belysas i den här 

undersökningen. Teorin är även inriktad på individens syn på dennes egen förmåga att hantera olika 

situationer. Dessutom är den inriktad på att motivera till beteendeförändring (Wijk, 2003). 

 

KASAM står enligt Antonovsky (2005) för Känsla av sammanhang, vilket innebär ett 

förhållningssätt för hur individen hanterar olika situationer i livet. Teorin består av tre komponenter, 

vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avser individens förståelse för 

olika situationers innebörd. Hanterbarhet avser individens upplevelse av sina resurser för att hantera 

olika situationer. Meningsfullhet syftar på individens drivkraft att hantera olika situationer. Personer 

med hög KASAM känner att de förstår utmaningar de ställs inför (begriplighet) och upplever att de 

har de resurser som krävs för att klara av utmaningarna (hanterbarhet). Det viktigaste är dock att de 

känner sig motiverade inför utmaningar (meningsfullhet). Detta skapar bättre förutsättningar för att 

uppnå hälsa eftersom individen bl.a. väljer den metod som är bäst lämpad för att klara en utmaning. 
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(ibid.). Teorin om KASAM har tidigare tillämpats i forskning inom omvårdnad, folkhälsovetenskap 

(Kumlin, 1998) och inom stressforskning (Antonovsky, 2005).  

 
 

2.1.2 Den salutogena modellen 

 

I en undersökning som Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, medverkade i belystes 

hur kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet samt hur de upplevde sin psykiska 

hälsa. I ett frågeformulär som forskarna använde fick kvinnorna fylla i om de hade suttit i 

koncentrationsläger. Av resultatet framkom att en knapp tredjedel av dem som suttit i 

koncentrationslägret, trots sin bakgrund, upplevde en psykisk hälsa. Detta väckte Antonovskys 

intresse att studera vidare varför människor trots problematiska omständigheter ändå upplever en 

psykisk hälsa. Hans intresse bidrog till ett skapande av det salutogena synsättet som kom att prägla 

hans synsätt på hälsa. Han ställer sig frågan: vad är det som gör att människor upplever hälsa? 

(Antonovsky, 2005, s. 15). Det salutogena perspektivet kan liknas vid Antonovskys (2005) kontinuum 

(figur 2) där polerna avser ohälsa och hälsa. 

 
                  Ohälsa--------------------------------------------------------Hälsa 
 
Figur 2: Kontinuum 

 
Oavsett var individen befinner sig på kontinuumet fokuserar det salutogena perspektivet på att 

få individen att röra sig mot polen hälsa. Dessa poler kan liknas vid en persons möjligheter och 

svårigheter. Var individen hamnar på kontinuumet beror på hur denne hanterar sina GMR (Generella 

motståndsresurser) (Antonovsky, 2005). Beroende på vad en individ gör av dessa GMR kan detta 

bidra till att göra olika påfrestningar begripliga. Dessa påfrestningar kan uppfattas som positiva eller 

negativa beroende på individens GMR. Hur individen uppfattar sig själv och sin omvärld är en 

utveckling av GMR och grunden för det som Antonovsky kommer att kalla KASAM, dvs. känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1979).    

 

Enligt Antonovsky (2005) definieras KASAM som en: 

  … global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns 

en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan 

förvänta sig. (ibid., s. 17). 

 

Det bör klargöras att KASAM är ett förhållningssätt och inte ett personlighetsdrag. 

Förhållningssättet innebär hur olika livssituationer hanteras. Detta betyder att KASAM inte är en 

respons på en specifik situation, utan genomsyrar ens liv i stort. Personer med hög KASAM är 

motiverade för utmaningar, känner att de förstår utmaningarna och upplever att de har resurser att 

klara av utmaningarna (Antonovsky, 1996). Att ha en hög KASAM skapar bättre förutsättningar för att 

uppnå hälsa. En person med en hög KASAM uppnår hälsa genom att välja den metod som är bäst 

lämpad för situationen. Detta betyder att KASAM inte är en specifik metod för att hantera 

påfrestningar (Antonovsky, 1993). Antonovsky (2005) menar vidare på att en persons KASAM är 

bestående efter 30 års ålder. Enligt Kumlin (1998) har det dock visat att beroende på vad som händer 
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i livet kan en persons KASAM förändras. I ungdomsåren är individernas KASAM inte konstant, utan 

kan successivt förändras. Ungdomar som upplever en hög känsla av sammanhang, skapar 

förutsättningar att bibehålla denna även i vuxen ålder (Antonovsky, 2005). Vi anser i enlighet med 

Antonovsky att alla individer har en KASAM. Däremot står inte KASAM för en varaktig global hållning i 

vår undersökning, utan är ett förhållningssätt som kan förändras. Detta eftersom vi kommer att mäta 

ungdomars KASAM i en specifik situation, d.v.s. skolan. Detta betyder att elevernas uppmätta KASAM 

i skolan inte är ett generellt KASAM för hela livssituationen.  

 
 
KASAM består av tre olika komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Nedan 

redogörs Antonovskys definitioner av dessa begrepp och vår tolkning samt vårt resonemang kring 

dessa d.v.s. hur de kommer tillämpas i den här uppsatsen. 

 

Begriplighet … syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässig gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig 

snarare än som brus – dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. (Antonovsky, 2005, s. 

44). Antonovsky anser att en person med hög känsla av begriplighet ser stimuli som något 

förutsägbart och något som går att förklara (ibid.). Begriplighet är den kognitiva komponenten av 

KASAM, vilket syftar på individens tankar (Kumlin, 1998). Vår tillämpning av begriplighet avser 

elevernas tankar kring att gå i skolan. Elever med hög känsla av begriplighet ser enligt oss skolan som 

ordnad, sammanhängande och strukturerad. Detta innebär exempelvis att eleven ser skolan som 

förutsägbar och att den förstår vad olika handlingar leder till samt att den förstår varför utfallet blir 

som det blir.  

 

Hanterbarhet beskrivs … som den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas 

av. (Antonovsky, 2005, s. 45). Individer med en hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte som ett 

offer för omständigheterna eller anser att livet behandlar en orättvist (ibid.). Hanterbarheten avser 

beteendekomponenten, dvs. hur personer handlar i olika situationer (Kumlin, 1998). Vi menar att 

elever med en hög känsla av hanterbarhet anser sig ha de resurser som krävs för att hantera de yttre 

och inre krav som ställs. Detta leder i sin tur till en hantering av kraven på ett för dem givande sätt.  

 
Meningsfullhet syftar på  

… i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera 

energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ”välkomna” snarare än 

bördor som man mycket hellre vore förutan. (Antonovsky, 2005, s. 45).  

 

Meningsfullheten är den motiverande komponenten, vilket avser individers drivkraft att 

konfrontera utmaningar (Kumlin, 1998). Enligt Jenner (2004) kan meningsfullhet stärkas genom 

erfarenheter och andras bemötande. Detta är således inte fråga om en egenskap, utan ett 

förhållningssätt. Jenner menar vidare att beroende på ens inställning till krav och problem som 

uppstår i livet kan detta leda till ett negativt eller positivt utfall. En positiv inställning leder till ett 

positivt utfall, vilket syftar på Pygmalioneffekten. Vår tillämpning av meningsfullhet i uppsatsen 

avser vad som motiverar elever att gå i skolan, vilket också kan påverka deras trivsel i skolan. 
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Elever med en hög känsla av meningsfullhet har en drivkraft och känner engagemang kring 

skolan. De krav som ställs på dessa elever ses som en utmaning som är värda att konfrontera, 

vilket leder till utveckling.  

 

 

Hur komponenterna förhåller sig till varandra förklarar Antonovsky (2005) enligt följande 

definition:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (ibid. s.46)  

 

Sambandet mellan dessa komponenter i skolsammanhang kan innebära hur eleven 

uppfattar skolan som begriplig och upplever att den kan hantera de inre och yttre krav som 

ställs samt vilken drivkraft eleven känner kring skolan. Elever som känner att de är en del av 

skolan och har inflytande över sitt eget lärande känner sig inte som ett objekt i sammanhanget. 

Skolan upplevs därmed som meningsfull. Detta är i enlighet med Antonovskys resonemang hur 

inflytande kan bidra till att känna mening (Antonvsky, 2005). Alla komponenterna i KASAM är 

nödvändiga men olika viktiga. Meningsfullhet tycks vara den viktigaste komponenten. Detta 

eftersom de individer med endast hög känsla av meningsfullhet, strävar efter förståelse och 

resurser för att kunna se sin tillvaro som begriplig och hanterbar. Utan meningsfullhet blir en 

hög känsla av hanterbarhet och begriplighet tämligen kortvarig beroende på att det inte finns en 

drivkraft att hantera olika situationer i livet. (ibid.). 
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Sammanfattningsvis beskrivs den salutogena modellen samt hur begreppen inom modellen 

hänger ihop med varandra, enligt figur 3. Den första faktorn som påverkar KASAM är uppväxt där ett 

socialt, kulturellt och historiskt sammanhang ingår. De generella motståndsresurserna avser de 

verktyg som individen erfarit under livets gång. Beroende på hur individens GMR tillämpas vid olika 

livserfarenheter resulteras detta i ens KASAM, vilket består av komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Då en individ utsätts för stresstimulus (påfrestning) resulterar 

detta i ett spänningshanterande (hantering av en påfrestning). En individ med hög KASAM väljer den 

strategi som är mest lämpad för att hantera spänningen, vilket kan leda till att ens KASAM stärks. 

Utfallet av detta spänningshanterande kan även leda till hälsa eller ohälsa. Om utfallet är positivt 

(hälsa) kan detta förstärka ens GMR.  

 

 
Figur 3: Den salutogena modellen (Kumlin, 1998, s. 68) 

 
 
 

2.1.3 Hur mäts KASAM? 

 

Antonovsky (2005) har konstruerat ett livsfrågeformulär för att mäta KASAM. Frågorna i 

formuläret är medvetet och systematiskt utvalda för att avsiktligt innehålla delar som syftar på 

KASAM. Frågorna har utformats efter fyra kategorier vilka är; Modalitet, Källa, Krav och Tid. 

Modalitet avser olika förhållningssätt till stimuli. Dessa förhållningssätt kan vara antingen 

instrumentella, kognitiva eller känslomässiga. Källa syftar på vart en persons stimuli kommer från, 

dvs. inifrån, utifrån (yttre) eller båda delarna. Dessa stimuli ställer även krav, vilka kan vara konkreta, 

diffusa eller abstrakta. Den sista kategorin är tid, vilket avser när i sammanhanget som stimuli 

utspelar sig. Det kan vara antingen i det förflutna, i nutiden eller i framtiden. Formuläret består av 29 

frågor, 11 handlar om begriplighet, 10 om hanterbarhet och 8 om meningsfullhet. Det finns även en 
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förkortad version med 13 frågor. Enligt Antonovsky (1996) sammanställs svaren i formuläret genom 

att räkna ut poäng. En hög poäng representerar en hög KASAM och en låg poäng representerar en låg 

KASAM. Hur poängen i formuläret beräknas, beskrivs i metodkapitlet. KASAM-formuläret har använts 

av ett flertal forskare i 20 länder och har översatts till 15 språk (Antonovsky, 1996).  

 
 

2.1.4 Kritisk granskning av KASAM 

 

I en rapport av forskningsrådsnämnden (1998) har Kumlin kritiserat Antonovskys teorier och den 

salutogena modellen. Kritiken handlar delvis om att forskaren upplever Antonovskys resonemang 

som motsägelsefullt. Exempelvis menar han att Antonovsky ser det salutogena synsättet som 

komplement till det patogena synsättet1, men hävdar senare att det salutogena synsättet omfattar 

det patogena synsättet. Kumlin menar även på att det blir problem då Antonovsky ska formulera sina 

teorier inom ett vetenskapligt perspektiv, t.ex. att hälsa påverkas av så många faktorer att det inte 

går att mäta hälsa som en enskild faktor. Vidare anser han att begreppet KASAM saknar vetenskaplig 

förankring. Antonovsky (2005) har själv kritiserat sin teori kring KASAM och menar på att den inte är 

empiriskt beprövad och att det inte finns några vetenskapliga belägg för hans hypoteser. Antonovsky 

(1996) har dock redogjort för de erfarenheter och den forskning som använt sig av begreppet 

KASAM. Genom dessa prövningar kom han fram till att hans hypoteser kring den salutogena 

modellen och användandet av KASAM-skalan kan bekräftas.   

 
Förutom Antonovskys teori har även livsfrågeformuläret kritiserats. Eriksson & Lindström (2005) 

har gjort en studie kring huruvida Antonovskys livsfrågeformulär verkligen mäter det som det är 

avsett att mäta, d.v.s. KASAM. I undersökningen har de granskat 458 vetenskapliga publikationer och 

13 doktorsavhandlingar som har använt sig av livsfrågeformuläret för att mäta hälsa. Eriksson & 

Lindströms och Hagquist & Andrich (2004) har båda funnit ett starkt samband mellan upplevd hälsa 

och KASAM. Hagquist & Andrich (2004) anser att frågorna i formuläret kan placeras in i Antonovskys 

kontinuum hälsa-ohälsa. Antonovsky (1993) har även själv gjort en kritisk granskning av 

livsfrågeformulärets genomförbarhet, tillförlitlighet och giltighet och fann en hög intern reliabilitet. 

Validiteten av formuläret testades av Antonovskys kollegor som kom fram till att formuläret mäter 

det som de är avsett att mäta, d.v.s. KASAM (Antonovsky, 2005). Begreppet har även diskuterats i en 

forskningskonferens (Kumlin, 1998). Deras kritiska aspekter var bl. a. att kvinnor ofta får lägre KASAM 

i undersökningar än män samt att instrumentet kan bidra till en kategorisering av människor. 

Anledningen till att kvinnor får lägre KASAM i undersökningar menar Tishelman (enligt Kumlin, 1998) 

vara att de har lägre KASAM eller att mätinstrumentet är bättre tillämpat för män.  

 

2. 2 En hälsofrämjande skola 

 

Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, vilket är en del av 

Folkhälsoinstitutets målområde nr 3 som fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor (Fhi, 2009-12-

10). Detta eftersom skolan kan åstadkomma förändringsmöjligheter i samhället (Ewles & Simnett, 

                                                           
1 Ett patogent syntsätt fokuserar på ”varför individer blir sjuka”? (Naidoo & Wills, 2000). 
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2005). Förändringsmöjligheterna kan ske genom att skolor inrättar ett program för att arbeta för 

hälsa. Detta innebär att skolan ska, förutom att erbjuda social och personlig träning och 

hälsoundervisning även följa upp personalens, föräldrarnas och närsamhällets hälsa och 

välbefinnande (Ewles & Simnett, 2005). Syftet med en hälsofrämjande skola är att den ska 

uppmuntra till en hälsosam livsstil genom att utveckla stödjande miljöer för att främja hälsa. Detta 

betyder att skolan ska ge möjligheter att skapa en trygg, social och fysisk miljö (Naidoo & Wills, 

2000). Enligt Folkhälsoinstitutet (1997) kan en skola utifrån ett salutogent perspektiv arbeta för att 

stärka elevers KASAM. I praktiken innebär detta: 

 

... att alla elever upplever skolan som meningsfull och har möjlighet att förstå och 

påverka vad som händer dem där. I fokus för utvecklingsarbetet hamnar i stort sätt all 

verksamhet; undervisning, förhållningssätt, miljö, samarbete med hem och med 

kommunala organ. Det är också viktigt att visionen om en hälsofrämjande skola delas av 

såväl personal och elever som föräldrar. (Fhi, 1997, s. 7).   

 

Denna syn på en hälsofrämjande skola stämmer överens med vår uppfattning om hur en 

hälsofrämjande skola borde vara. Det intressanta är hur dessa insatser uppfattas av elever.  

 
 

2. 3 Tidigare forskning 

 

Myrin & Lagerström (2006) har påvisat i sin studie att det finns ett samband mellan KASAM och 

hälsobeteenden. Elever i årskurs 8 och 9 upplever skolan mer negativt än yngre grundskoleelever 

(Andersson, 1994; Arbetslivsinstitutet, 2000; Myrin & Lagerström, 2008), och elever med en positiv 

erfarenhet från skolan har högre livstillfredsställelse än de som har negativ erfarenhet av skolan 

(Myrin & Lagerström, 2008). Faktorer för att elever ska känna tillfredsställelse i skolan är att de har 

stöd från läraren och klasskamrater samt föräldrar (Danielsson, Samdal, Hetland, & Wold, 2009). 

Fokus i den här studien kommer ligga på vad elever finner meningsfullt i skolan men även varför 

dessa faktorer kan upplevas som viktiga bland våra undersökningsdeltagare. Myrin & Lagerström 

(2008) kom fram till att elever som rapporterade större missnöje med skolan hade fem gånger större 

sannolikhet att ha en låg KASAM. Dessa elever med låg KASAM upplevde att de hade mindre socialt 

stöd från klasskamrater, nära vänner och lärare. Elever som upplever ett stort missnöje med skolan 

utgör enligt Giota (2002) en riskgrupp, eftersom det kan leda till ett självdestruktivt beteende. Ett 

självdestruktivt- och aggressivt beteende kan enligt Kristensson & Öhlund (2005) bero på att elever 

inte har förmågan att hantera sina liv på ett för dem fördelaktigt sätt. Dessa har därmed större 

sannolikhet att känna bitterhet över sin livssituation.  

 
Den mest närliggande studien som gjorts inom vårt problemområde är ett diskussionsunderlag 

som tar upp frågan ”varför går jag i skolan?”. Denna utfördes för att medvetandegöra eleverna om 

sin situation i skolan och för att kunna arbeta för en bättre skolmiljö. På frågan svarade eleverna 

exempelvis: för att få ett bra jobb så att inkomsten blir stor, skolan är viktig för att kunna välja ett 

arbete och för att det är ett måste (Lundell, 1999). Giota (2001) kom fram till att elever såg skolan 

som; en trevlig plats där de kan lära sig saker och ha kul, en arbetsplats för elever eller som en plats 

för tortyr. Vidare hävdar Giota (2002) att elever hanterar skolan på olika sätt. De elever som är 



14 
 

negativa och kritiska mot skolan kan delas in i olika grupper; vissa elever kämpar för att tillfredsställa 

sina behov och intressen i skolan, andra blir hatiska och skapar därför distans till skolan. Det finns 

även elever som ger upp och blir oföretagsamma. Likväl som Giota har Andersson (1994) i sin 

tvärvetenskapliga undersökning om hur grundskoleelever och gymnasieelever upplever sin 

skolsituation, delat in eleverna i åtta grupper utefter graden av upplevd meningsfullhet. Dessa 

innefattar; lyckliga-, nöjda-, manuellt orienterade-, deltagande-, osynliga -, kritiska -, missnöjda - och 

olyckliga gruppen. De två första grupperna karaktäriseras bland annat av att de har hög trivsel, de 

finner det meningsfullt att gå i skolan, skolmiljön stimulerar dem intellektuellt och kreativt men 

kamratskapet betyder lite. Dessa utgjorde en tredjedel av alla undersökningsdeltagare. De två sista 

grupperna speglar motsatsen av de första grupperna. En sjundedel av alla niondeklassare ansåg att 

skolan var bortkastad tid. En tredjedel av samtliga undersökningsdeltagare skulle hellre arbeta än att 

gå i skolan. Resultatet från undersökningen visar på stora skillnader mellan de olika skolorna när det 

gäller de åtta gruppernas storlek. Till skillnad från Anderssons studie (1994) visade Lundells studie 

(1999) att betydligt fler elever upplevde skolan som positiv. Här antyds att skillnaderna i resultatet 

skulle kunna bero på skolornas olika struktur och den ena skolans arbetsätt för att främja relationen 

mellan elever och lärare.  

 

Elever som tillåts vara med i beslutsprocessen vad gäller deras lärande i skolan kan få en mer positiv 

inställning till skolan (Giota, 2002). Genom att elever känner sig delaktiga i sin egen inlärningsprocess 

kan de också uppleva en högre meningsfullhet med att gå i skolan (Skolverket, 2004). För att 

eleverna ska kunna känna sig delaktiga i skolan krävs att de upplever den som värdefull och värd 

engagemang. Genom att sätta skolan i ett större perspektiv, än bara här och nu, är sannolikheten att 

fler elever känner sig motiverade att gå i skolan (Jenner, 2004). Enligt Giota (2002) har lärarna en 

betydande roll vad gäller elevernas känsla av meningsfullhet i skolan genom att göra uppgifterna och 

aktiviteterna i skolan till något för dem personligt och relevant. Hon menar vidare på att trots att 

elever upplever att de har resurser för att klara av de krav som skolan ställer, innebär inte det att de 

har viljan och motivationen att utföra det. Det är därför viktigt att elever känner motivation och vilja 

för att ta in kunskaper och kunna tillämpa dessa. Giota (2002) hävdar även att elever som har 

svårigheter med att känna relevans och meningsfullhet med det som lärs ut i skolan, är i mindre 

utsträckning engagerade och involverade i skolarbetet på ett sätt som lärarna inte vill att de ska vara. 

Elevernas egen vilja att gå i skolan kan hämmas genom att de tvingas anpassa sig efter vuxnas krav 

och förväntningar. Enligt Jenner (2004) och Giota (2001, 2002) kan elevens vilja att gå i skolan bero 

på vilken upplevd typ av meningsfullhet den känner. Antingen är målet med att gå i skolan att lära sig 

för sin egen skull eller av prestationsskäl. Att lära sig för sin egen skull innebär att eleven strävar efter 

att uppnå egna uppsatta mål och krav, medan prestationsskäl handlar om att uppfylla krav från andra 

utomstående personer.  

 

I enlighet med Giota (2001) anser vi att elevernas vilja att gå till skolan för sin egen skull bör 

förstärkas och enligt Jenner (2004) är det bästa sättet att arbeta för att förstärka detta att se skolan 

från elevernas perspektiv. För att få en inblick i hur elever uppfattar skolan bör dessa tillfrågas (Giota, 

2001). Vi instämmer med Giotas resonemang och kommer därför att fråga elever vad de finner som 

meningsfullt i skolan.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

 
KASAM som fenomen och begrepp är inte så vanligt förekommande i studier med en pedagogisk 

inriktning, när det gäller skolan. Ett övergripande syfte är därför att försöka tillämpa begreppet i 

denna uppsats inom detta ämnesområde. Vårt övergripande syfte innefattar inte ett fördjupat 

genusperspektiv, men däremot anser vi det intressant att se om det föreligger någon skillnad mellan 

hur flickor och pojkar tänker kring skolan. 

  

3. 1 Syfte 

 

Syftet är att mäta ett antal högstadieelevers KASAM i en hälsofrämjande skola och undersöka 

deras tankar kring att gå i skolan. Fokus kommer att ligga på vilka faktorer några av dessa elever kan 

uppleva som meningsfulla, och i så fall på vilket sätt dessa faktorer uppfattas som meningsfulla. Hela 

syftet kommer att utgå från ett salutogent perspektiv. 

 

3. 2 Frågeställning 

 
- Vad har eleverna för KASAM och föreligger det någon skillnad mellan flickornas och 

pojkarnas KASAM? 

 

- Hur ser elever med hög KASAM på att gå i skolan och vad finner de som meningsfullt i 

skolan?  

 

- Hur ser elever med låg KASAM på att gå i skolan och vad finner de som meningsfullt i skolan? 

 

- Att utifrån denna mätning av KASAM undersöka om det föreligger någon skillnad mellan 

flickor och pojkar när det gäller deras tankar om vad de finner meningsfullt i skolan? 
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4 METOD 

 

Metoden avser studiens tillvägagångssätt och metodiska inriktning. Inom tillvägagångssättet 

beskrivs urvalet, genomförandet och vilka material som använts I studien. Vidare i kapitlet beskrivs 

undersökningsdeltagarna och på vilket sätt datamaterialet bearbetats. Slutligen informerar vi om 

studiens tillförlitlighet och giltighet samt de etiska aspekter som vidtagits i studien. 

 

4. 1 Studiens ansats 

 

För att få kunskap om hur människor tänker kring vissa situationer och hur dem ser på sin 

omvärld anser vi att individens upplevelse bör vara i fokus. Hur en person upplever sin tillvaro 

påverkas av andra och hela omgivningen i sig (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi är inspirerade av det 

fenomenologiska synsättet att studera individers upplevelser och hur dessa upplevelser samvarierar 

med en specifik kontext (Wedin & Sandell, 2004). Det intressanta är att se skillnaden mellan olika 

personers tankar och vad det är som ligger bakom dessa. Personers egna utsagor och upplevelser ses 

i det här sammanhanget som sanning. Uppsatsen har även inslag av en kvantitativ kunskapssyn när 

det gäller att kunna dra slutsatser om hur exempelvis en fördelning bland elever ser ut. Med en 

kvantitativ kunskapssyn stärks resultatet om mätningsmetoden går att upprepa (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Egidius, 1986).  

 

4.1.1 Kvantitativ och Kvalitativ inriktning 

 

Vi valde att använda oss av två olika inriktningar för att få en fördjupad kunskap om vad elever 

tänker kring meningsfullhet. Den kvantitativa undersökningen användes dels för att få en generell 

översikt över elevernas KASAM och dels för att kunna välja ut intervjudeltagarna. Fördelen med att 

använda både en kvantitativ och kvalitativ inriktning i samma undersökning är att vi får en helhetssyn 

av det fenomen som ska studeras (Holme & Solvang, 1991).   

 

Den här studien kommer som nämnts att präglas av en kvantitativ inriktning, vilken utmärks av 

att den insamlade data omvandlas till siffror och mängder (Holme & Solvang, 1997). En kvantitativ 

inriktning kännetecknas av att det föreligger ett subjekt- objekt förhållande mellan forskare och 

studieobjekt. Detta kan delvis betyda att studiedeltagarna ställs inför identiska frågor samt att 

samma egenskaper mäts hos alla individer, d.v.s. standardisering (Holme & Solvang, 1997). Genom 

standardisering kan ett mönster och fördelningen visas (Cohen & Manion, 2007) av elevernas 

KASAM. I den här studien kommer vi använda oss av en gruppenkät för att mäta elevernas KASAM. 

Enkäter är, generellt sätt, att föredra vid studier som inriktar sig på ett stort undersökningsområde 

och till en stor population. Detta eftersom en stor grupp av människor kan nås (Trost, 2001). En 

gruppenkät användes för att vi ville nå en specifik grupp elever vid en specifik situation, vilket är i 

enlighet med Dahmströms (2000) och Trosts (2007) beskrivning av gruppenkät.  
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Några fördelar med gruppenkät är enligt Dahmström (2000) att bortfallet blir litet på grund av 

avböjd medverkan och att det går snabbt att genomföra. Ytterligare en fördel med gruppenkät är att 

bortfallet kan reduceras genom en indirekt påverkan av författaren, då den är närvarande. En 

nackdel med gruppenkät i vårt fall är att det kan förekomma en påverkan, både i positiv och i en 

negativ riktning, av författaren. Detta kan ske genom ordval och tonfall vid den muntliga 

introduktionen om undersökningen. Ytterligare än nackdel är att det kan föreligga påverkan från 

andra klasskamrater på grund av socialt tryck, d.v.s. prestigebias. Vid gruppenkät kan heller inte 

anonymiteten skyddas då författaren medverkar vid undersökningstillfället. (ibid.).    

 

Den här studien kommer mestadels präglas av en kvalitativ inriktning. Enligt Holme & Solvang 

(1997) kännetecknas en kvalitativ inriktning av att det finns en närhet till studiedeltagarna, i det här 

fallet eleverna. Syftet är att komma eleven in på livet för att få en djupare och fullständig inblick i 

dennes situation. Detta bidrar till att forskaren ser världen utifrån studiedeltagarens perspektiv. I 

dessa typer av metoder är inte statistiska beräkningar centrala utan ter sig istället som deskriptiva 

beskrivningar. Elevernas berättelser ses också som dess sanning som till skillnad från kvantitativ 

forskning där bevis och motbevis är mer centralt. Detta betyder att varje individs berättelse är unik, 

vilket leder till att inga generella slutsatser kan dras. I vår studie kommer vi använda oss av kvalitativa 

intervjuer, vilket också kan benämnas som ostrukturerade intervjuer (ibid.). Enligt Holme & Solvang 

(1997) och Trost (2001) är syftet med en ostrukturerad intervju att inte styra intervjupersonernas 

svar och vi ville även få fram elevernas egna spontana uppfattningar.  

 

Några fördelar med besöksintervju som metod för detta ändamål är att öppna frågor lätt kan 

besvaras, krångliga frågor och följdfrågor kan ställas samt att oklarheter kan redas ut. 

Intervjupersonen kan även få stöd och bli stimulerad av intervjuaren (Dahmström, 2005). Ytterligare 

en fördel är att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal, vilket kan bidra till att intervjupersonen 

kan känna sig trygg och vågar öppna sig för intervjuaren (Holme & Solvang, 1991). En nackdel med 

besöksintervju är att intervjuaren kan påverka intervjupersonen genom tonfall, ordval och 

förväntningar. Besöksintervjuer tar generellt sett lång tid att genomföra då det kräver mycket arbete 

vid förberedelsen och vid sammanställningen av intervjun. (Dahmström, 2005). 
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4. 2 Urval  

 
Vår urvalsprocess karaktäriseras av ett gruppurval som har skett i flera steg, vilket kallas 

flerstegsurval (Dahmström, 2005). Detta innebar att vi först valde vilket område vi inriktade oss på, 

sedan vilka personer som skulle delta i enkätundersökningen. Därefter valdes de personer ut som 

skulle delta i intervjuundersökningen. Urvalsprocessen visas enligt figur 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Urvalsprocessen 
 

 

Sedan läsåret 01/02 har den valda skolan arbetat kontinuerligt med att främja hälsan bland 

elever och lärare. Deras mål är att underlätta lärande och att ge hälsa och kunskap för livet. För att 

uppnå målet arbetar de med att utveckla hela skolans vardag till en stödjande och främjande fysisk- 

och psykosocial miljö för hälsa och lärande. Deras byggstenar i hälsoarbetet består av kunskap, 

trygghet och hälsa. För att uppfylla deras mål har all personal fått fortbildning i hälsa och en av 

arbetsgrupperna har fått extra utbildning inom området. Från att det hälsofrämjande arbetet började 

(år 2001) har bl. a. följande införts: pedagogiska måltider, hälsoprofiler i år 7-9, värderingsövningar 

3:e urvalet- 
Eleverna i den här 
skolan 

1: a urvalet – skolan 

2: a urvalet – en 
hälsofrämjande skola 

4: e urvalet – elever i 
en specifik årskurs 
(enkätundersökning) 

5: e urvalet – elever för 
intervjuundersökning  

3: e urvalet- 
eleverna i den här 
skolan 
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samt massage och avslappning.  Anledningen till att denna skola valts var för att en av författarna till 

den här studien tidigare haft kontakt med skolan och blev väl insatt i deras hälsofrämjande arbete. 

Därmed skapades en nyfikenhet om elevernas uppfattning om skolan. Det finns skäl att tro att elever 

i en hälsofrämjande skola har en positiv inställning till skolan eftersom de arbetar hälsofrämjande. 

Det var därför intressant att undersöka om det verkligen förelåg på detta sätt.  

 

Vi valde att rikta oss till alla elever i årskurs 8, vilket var totalt 70 elever. Dessa elever var 

fördelade över tre klasser. Bortfallet på grund av frånvaro vid undersökningstillfället var 18, 5 %. De 

närvarande eleverna utgjorde undersökningsdeltagarna i enkätundersökningen. Anledningen till att 

vi valde elever i årskurs 8 var att de är i begynnelsen av tonåren och att det kan hända mycket i en 

tonårings liv. Skolan kan därför hamna ur fokus då mycket annat ses som viktigare. Det kan då vara 

viktigt att se de faktorer som elever uppfattar som meningsfulla och förstärka dessa.  

 

Utav de elever som deltog i enkätundersökningen valdes fyra elever ut, två med hög KASAM och 

två med låg KASAM, för att delta i intervjuerna. Anledningen till att vi valt att intervjua fyra elever är 

att vi ville ha ett fåtal intervjuer, vilka max skulle ta 20 minuter. Vi ansåg att vi skulle få tillräckligt 

med information från fyra elever.  

 

 

4. 3 Genomförande 

 

Efter rektorns samtycke till utförande av undersökningen gav vi förslag på en tid för utförandet 

av undersökningen och hur distributionen av missivbrevet (bilaga 1) skulle ske. Missivbrevet 

skickades till rektorn för att få ett bekräftande om det motsvarade skolans krav på vad detta ska 

innehålla. Därefter kontaktade rektorn klassföreståndarna för de klasser som undersökningen skulle 

göras på. Vi kontaktade därefter klassföreståndarna angående preliminär tid för 

undersökningstillfället och informerade dessa om hur och när missivbrevet skulle distribueras. 

Klassföreståndarna ansvarade för att föräldrarna fick missivbreven. Vi klargjorde för dem att detta 

skulle skickas ut högst två veckor innan undersökningstillfället. Även en annan anställd på skolan 

kontaktades för att få tillgång till klasslistorna över urvalet av eleverna i årskurs 8. Därefter 

bekräftades tid och plats för enkätundersökningen.  

 

En förundersökning utfördes för att testa intervjufrågornas utformning. Två personer, vilka 

åldersmässigt stämde överens med intervjudeltagarna, kontaktades för att delta i 

förundersökningen. Denna gjordes för att se intervjufrågornas giltighet och för att öka intervjuarens 

förmåga att skapa ett givande samspel med intervjupersonen (Kvale, 1997). Provintervjuerna gav oss 

en inblick i hur intervjupersonerna kunde svara, vilket hjälpte oss att ställa följdfrågor som gav mer 

ingående svar. Då intervjuguiden uppfyllde sitt syfte, gjordes inga större förändringar. Vad gäller 

enkäten gjordes ingen pilotundersökning då vi använde oss av ett redan befintligt formulär.  

 

Undersökningen delades upp på två dagar, första dagen var för enkätundersökningen och den 

andra dagen för intervjuerna. Alla närvarande elever i de tre klasserna informerades verbalt av oss 

om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att delta och delgavs instruktioner om hur 

enkäten skulle fyllas i. Hade de några frågor kring enkäten, ombads de säga till oss. Vi förtydligade 
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även att eleverna skulle fylla i både för- och efternamn och att dessa inte kunde spåras i 

undersökningen. När de var klara med ifyllandet ombads de att vända på formuläret. Detta för att 

öka elevernas integritet. Eleverna informerades även om att intervjuer skulle ske med några elever 

under andra undersökningsdagen. Flera elever kom sent till lektionen och påbörjade ifyllandet av 

enkäten senare. Detta bidrog till att dessa personer missade vår presentation. Vissa av lärarna 

närvarade vid undersökningstillfället, vilket ledde till att flera elever vände sig till dem med sina 

frågor.  

 

Klassföreståndarnas e-mail och telefonnummer efterfrågades för att vi skulle kunna kontakta 

dem angående förfrågan om elevernas deltagande i intervjun. Därefter valdes tre flickor respektive 

tre pojkar ut, vilka hade högst KASAM av alla undersökningsdeltagare. Vi gick tillväga på samma sätt 

när vi valde ut de eleverna med lägst KASAM. Anledningen till att vi valde tre elever i varje kategori 

var för att vi ville ha två elever i reserv ifall inte den förstvalda eleven ville eller kunde delta. Vid 

kontakten med eleverna ombads klassföreståndarna att fråga eleverna om lämplig tid för 

intervjuerna samt att informera dessa om hur lång tid intervjuerna kunde ta. Vi frågade även 

klassföreståndarna om de visste en lämplig plats där intervjuerna kunde hållas.  

 

Samma dag som intervjuundersökningen skulle ske bestämdes tid och plats för intervjuerna. Vi 

valde att intervjua dem på skolan eftersom eleverna redan var på plats men även för att de är på 

deras hemmaplan, vilket kan skapa en trygghetskänsla (Häger, 2001). Den ena författaren 

intervjuade tre elever och den andra en elev. Den författare som intervjuade bara en elev hade en 

längre intervju, vilket bidrog till den ojämna fördelningen. Vid intervjuerna satt författarna i två olika 

rum. Författaren och intervjupersonen satt snett mitt emot varandra. Detta för att vi inte ville att 

intervjupersonen skulle känna sig underlägsen författaren. Vid alla intervjutillfällen placerades en 

bandspelare mitt emellan författaren och intervjupersonen för att få en så bra ljudupptagning som 

möjligt (Kvale, 1997). Under alla intervjuer förde även författarna anteckningar med anledning för att 

lättare kunna ställa följdfrågor. Detta gjordes även ur säkerhetssynpunkt ifall krångel med 

bandspelaren hade uppstått. Genom att föra anteckningar påbörjas även analysarbetet (Ryen, 2004).  

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades eleverna om vilka vi var, vad som skulle ske med 

materialet, att det var frivilligt att delta och att de när som helst fick avbryta intervjun. Det 

informerades även om att i uppsatsen kommer inte deras namn kunna kopplas till vad de sagt under 

intervjun. Vi bad dessutom om intervjupersonernas tillåtelse att spela in samtalet. Genom att 

bandinspelning användes kunde vi lättare fokusera på ämnet. Den korrekta ordföljden och ordvalet 

spelades in och kunde därmed återges vid transkriberingen. En nackdel med bandinspelning är att 

exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kan registreras vid transkribering av intervjuerna 

(Kvale, 1997). Efter intervjun beskrevs vad som kommer hända med materialet och en förfrågan gavs 

om de ville delges resultat och analys innan publicering.  
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4. 4 Material 

 

4.4.1 Livsfrågeformuläret  

 

Vi valde att använda det kortfattade livsfrågeformuläret som består av 13 frågor (bilaga 2). Den 

främsta anledningen var att formuläret uppfyller de krav som ställs för att mäta en persons KASAM 

(Antonovsky, 1993). Tidsaspekten var ytterligare en anledning till att det kortfattade formuläret 

användes, då vi inte ville ta upp för mycket av elevernas tid.  

 

I inledningen av formuläret gavs information om oss, hur många sidor enkäten består av, hur 

frågorna ska besvaras, frivilligt deltagande samt att inga namn kommer nämnas och inga enskilda 

svar kommer kunna spåras. Enkäten består av totalt 15 frågor då vi valt att lägga till två frågor om 

namn och kön. Anledningen till att de fick fylla i kön var att vi säkert skulle kunna urskilja könet 

utifrån deras namn. Namnen ombads då vi i intervjuerna ville ha en flicka och en pojke med hög 

KASAM och en flicka och en pojke med låg KASAM. Livsfrågeformuläret består av 4 frågor om 

meningsfullhet, 5 frågor om begriplighet och 4 frågor om hanterbarhet. Varje fråga i det ursprungliga 

formuläret ändrades genom att vi lade till ”i skolan” med anledning till att eleverna skulle veta att 

frågorna gällde en specifik situation. Ett exempel på en fråga är: ”Har Du en känsla av att du inte 

riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig i skolan?”. Svarsalternativen består av en 

sjugradig skala där 1 och 7 avser motsatta påståenden. Exempelvis kan ett påstående vara ”mycket 

ofta” eller ”mycket sällan/aldrig”. Ju lägre siffra desto lägre KASAM och ju högre siffra desto högre 

KASAM. Fem av frågorna (nr 1-3, 7 & 10) hade en omvänd beräkning av KASAM-poäng, vilket betyder 

att 1 avser hög KASAM och 7 avser låg KASAM. Detta för att intervjupersonen inte ska fastna i ett 

visst svarsmönster (Antonovsky, 2005). Varje skalsteg motsvarar ett poäng. Den lägsta totala 

poängen på Livsfrågeformuläret är därför 13 poäng och den högsta 91 poäng. Att svara en fyra på 

samtliga frågor motsvarar KASAM-skalans mittpoäng, vilken är 52. Frågornas interna konsistens har 

mätts med hjälp av reliabilitetskoefficienten Cronbach Alfa. Denna koefficient har ett intervall som 

ligger mellan – 1 och 1. Om syftet är att uppnå en hög inre konsistens ska värdet vara högre än 0,7 

(Cohen et al., 2007). Livsfrågeformuläret har uppmätt en inre konsistens på 0.82 till 0.95 

(Antonovsky, 1993). 

 

4.4.2 Intervjuguide 

 

Inledningsvis består intervjuguiden (bilaga 3) av hjälpfrågor som var till för att vi skulle komma 

ihåg vad intervjupersonen behövde informeras om innan intervjun började. Exempel på hjälpfrågor 

kan vara: vilka vi är, varför vi är här samt information om frivilligt deltagande.  

 

Intervjun utgick ifrån en öppen fråga, vilken var ”Hur tycker du att det är att gå i skolan?”. 

Genom öppna frågor är chansen större att intervjudeltagaren ger ett utförligare svar än vid slutna 

frågor (Jacobsen, 1993). Intervjufrågorna utgick sedan från två huvudteman, vilka var trivsel och 

skolplikt. Gillham (2008) menar att genom att använda sig av huvudteman kan frågor ställas som är 

anpassade efter intervjuns utveckling. Detta för att täcka in de svar som eftersträvas. Vi hade även 
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noterat tänkbara ämnen som intervjudeltagarna skulle kunna komma in på. Detta för att hjälpa oss 

att hantera dessa ämnen om de dök upp. Om ett tänkbart ämne exempelvis var att ”inte bry sig” var 

vi medvetna om vilka följdfrågor vi skulle ställa för att inte fastna i ämnet. Detta då vi ville ha ett 

salutogent synsätt.  

 

För att vi skulle få fördjupade och ingående svar tog vi även med olika följdfrågor. Detta för att få 

veta på vilket sätt som eleverna kan uppleva faktorer som meningsfulla. Exempelvis kunde en 

följdfråga formuleras på detta sätt: ”Kan du förklara lite mer?”, ”På vilket sätt?”. Under intervjuns 

gång gjordes speglingar av vad intervjupersonen hade sagt för att vi skulle få reda på om vi hade 

uppfattat denne på rätt sätt. Avslutningsvis ställdes frågan: ”Utifrån vad du har sagt nu, är det något 

mer du vill säga?”. Sist på intervjuguiden hade vi hjälp av stödord för att fråga intervjupersonen om 

denne ville kontrollera vad som sagts under intervjun innan detta publiceras.  

 
 

4. 5 Undersökningsdeltagare 

 
Antalet deltagare i studien var 57 elever, varav 27 flickor och 30 pojkar.  
 
 

4. 6 Bearbetning av datamaterial 

 
Bortfallet, p.g.a. felaktigt ifyllda enkäter, av de närvarande eleverna var nio elever, vilket utgjorde 

15.7 % av alla undersökningsdeltagare. Detta betyder att det var totalt 48 elever vars enkätsvar 

sammanställdes i resultatet. Varje elevs svarspoäng adderades för att beräkna dennes KASAM. För 

att sedan kunna dela in elever i hög respektive låg KASAM beräknades KASAM- skalans mittpoäng (52 

poäng). De elever som hade mindre än 52 KASAM-poäng motsvarade de med låg KASAM och de med 

mer än 52 KASAM-poäng motsvarade de med hög KASAM. Efter detta räknade vi ut elevernas totala 

medelvärde av KASAM samt medelvärdet för flickorna respektive pojkarna.  

 

Transkribering kan också benämnas som transformering, vilket betyder förvandling från 

berättarform till skriftlig form (Kvale, 1997). Då våra intervjuer inte var så långa och omfattande 

valde vi att skriva ner hela intervjuerna. Detta för att få en överblick av hela intervjun samt för att 

lättare kunna analysera deras svar utifrån vår frågeställning (Kvale, 1997). Ljud som suckar, tystnad, 

skratt, pauser och andra ljud valdes att inte skrivas ner, då de var obetydliga för vårt resultat. 

Däremot skrev vi ordagrant ner så som intervjupersonerna uttryckt sig under intervjun eftersom det 

var mer intressant att veta vad intervjupersonerna berättade.  

 

De kvantitativa data har presenterats i form av ett diagram, där samtliga elevers KASAM-poäng 

redovisas. Medelvärdet av elevernas KASAM-poäng har dock beskrivits i löpande text. När det gäller 

de kvalitativa data av intervjuerna, har dessa dels presenterats i två olika figurer och dels genom 

löpande text. I den löpande texten har figurerade namn använts för intervjudeltagarna med hög 

respektive låg KASAM. Detta för att beskrivningen av deras tankar skulle ge en personlig prägel för 

läsaren. 
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4. 7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

 

Tillförlitlighet avser i vilken grad resultaten och rapporten går att förlita sig på (Rosenqvist & 

Andrén, 2006). En studie som har hög giltighet kännetecknas av att studiens syfte uppfylls genom att 

forskaren mäter det som är avsett att mäta (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2001; Rosenqvist & 

Andrén, 2006). Enligt Cohen & Manion (2007) används begreppet validitet inom kvantitativ forskning 

för att bestämma mätinstrumentets giltighet i förhållande till syftet. En hög reliabilitet inom 

kvantitativ forskning innebär att andra forskare kommer få snarlika resultat om de använder sig av 

samma mätinstrument, samma tillvägagångssätt och utför studien i samma miljö. En kvalitativ studie 

kan inte återge liknande resultat i samma utsträckning som en kvantitativ. Därför används istället 

begreppet tillförlitlighet för att beskriva en studies reliabilitet. Tillförlitligheten inom kvalitativ 

forskning fokuserar bl. a. på ärlighet, djuphet, att frågeställningen är besvarad och forskarens 

objektivitet. En hög tillförlitlighet inom kvalitativ forskning syftar bl. a. på val av 

undersökningsdeltagare, den sociala situationen och sammanhanget, lokalens utformning och val av 

metod för datainsamling samt analys. Vidare innebär en hög tillförlitlighet inom en kvalitativ studie 

att andra forskare med studiens material, ska kunna tolka detta på ett snarlikt sätt (ibid.).  

 

Silverman (enligt Cohen & Manion, 2007) menar att giltigheten och tillförlitligheten i 

intervjusammanhang kan stärkas genom bl.a. förundersökningar, genom förvalt sett att bearbeta 

svaren och att använda sig av stängda frågor. Han menar å andra sidan att öppna frågor främjar 

intervjupersonens egen tolkning av en situation. Faktorer som kan reducera tillförlitligheten i 

intervjusammanhang kan vara bristande rapportering mellan intervjupersonen och intervjuaren samt 

inkonsekvent och selektiv kodning av intervjusvaren. Cohen & Manion (2007) menar att individer 

tenderar att svara ärligare vid enkäter än vid intervjuer, vilket stärker en studies reliabilitet. En 

central faktor för reliabiliteten och validiteten i enkätundersökningar är att formuläret inte får vara 

för kort eller för långt då det kan försämra de statistiska analyserna (Cohen & Manion, 2000). Enligt 

Dahmström (2005) är fördelen med att använda sig av ett befintligt frågeformulär att studiens 

validitet förstärks. 

  

I den här studien har tillförlitligheten och giltigheten påverkats på flera sätt. Vi har granskat det 

studieområde som valts att undersökas, genom att den forskning som finns om KASAM och elevers 

tankar kring skolan har lyfts fram. I förhållande till studiens syfte valdes de två inriktningar som var 

mest lämpade för att besvara frågeställningen, vilket främjar tillförlitligheten i den här studien. 

Dessutom valdes och medverkade de intervjupersoner som hade högst respektive lägst KASAM. 

Innan undersökningen påbörjades gjordes en förundersökning för att testa intervjuguidens giltighet. 

Det kortfattade livsfrågeformuläret som användes var ett befintligt formulär som visats ha hög 

validitet och var tillräckligt omfattande för att kunna göra statistiska analyser. Undersökningen 

utfördes i den miljön som studien var avsedd att belysa. Detta för att eleverna lättare skulle kunna 

relatera till sin skolsituation. Då intervjuerna utfördes på avskilda platser var sannolikheten större att 

eleverna var ärliga i sina svar. Elevernas ärlighet i enkätundersökningen kan ha påverkats negativt 

genom att de satt nära varandra. Genom att använda sig av öppna frågor fick vi elevernas egen syn 

på deras skolsituation. Följdfrågorna som ställdes var inom ramen för undersökningen och bidrog 

även till fördjupade svar. Objektiviteten i studien främjades genom att båda författarna lyssnade av 

varandras inspelningsmaterial och transkriberingar. Den främjades även genom att det fanns en 

förbestämd mall för att analysera data och att vi använt oss av intervjudeltagarnas citat. Då båda 
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författarna analyserade transkriberingsmaterialet och tolkat detta på samma sätt, ökar 

sannolikheten att andra personer får fram liknande slutsatser.  

 
 

4. 8 Etiska aspekter 

 

I undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets huvudkrav, vilka innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att studiedeltagaren ska informeras om dennes roll och rättigheter i 

undersökningen. Detta krav har uppfyllts genom att vi i missivbrevet informerade föräldrarna om 

studien och dess tillvägagångssätt samt att elevernas deltagande var frivilligt. Denna information 

gavs muntligt i samband med enkätundersökningen och skriftligt i enkätens inledning.  

 

Samtyckeskravet betyder att samtycke måste erhållas från undersökningsdeltagaren. Är 

undersökningsdeltagaren under 15 år krävs i vissa fall även samtycke av förälder/vårdnadshavare. 

Samtyckeskravet innebär även att undersökningsdeltagaren har rätt att …bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. (Vetenskapsrådet s.10). Vidare innebär kravet att 

undersökningsdeltagaren inte får utsättas för påverkan i sitt val att delta eller avbryta medverkan. 

Det bör heller inte föreligga ett beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. 

Innan undersökningen påbörjades inhämtades samtycke från rektorn eftersom rektorn har det 

största ansvaret för skolans elever. Eftersom eleverna är under 15 år krävdes även samtycke från 

föräldrarna, vilket skedde genom ett missivbrev. För att få bekräftelse på att missivbrevet uppfyllde 

skolans etiska krav på innehåll skickades detta först till rektorn. Vid förfrågan om eleverna ville 

medverka i intervjuerna anpassade vi tidpunkten och intervjuns tidsomfattning efter eleverna. Vi 

informerade även eleverna om att de hade rätt att avbryta intervjun om de så ville. I vårt fall fanns 

inget beroendeförhållande och ingen tvingades att medverka.  

 

Konfidentialitetskravet syftar på att i större forskningsprojekt som använder sig av etiskt känsliga 

uppgifter skall all inblandad personal signera om tystnadsplikt. Vidare innebär kravet att uppgifter 

om undersökningsdeltagarna skall behandlas så att dessa inte kan identifieras av utomstående. När 

det gäller enkäterna har endast vi haft tillgång till dem och i undersökningen går det inte att urskilja 

vilken poäng som hör till vilken person. Vid intervjuerna har vi avidentifierat personerna genom att 

använda figurerade namn, vilka inte har någon koppling till deras riktiga namn. Detta för att inte 

kunna koppla intervjupersonerna till deras svar. 

 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen endast ska användas för 

forskningsändamål och inte i andra icke-vetenskapliga syften. Informationen från 

undersökningsdeltagarna har inte använts för andra ändamål än uppsatsens syfte.  

 

Andra etiska överväganden som gjordes i studien var att dels låta lärarna ta kontakt med de 

elever som var aktuella för intervjuerna och dels att vi mötte upp dessa utanför deras klassrum. 

Anledningen till att vi inte frågade eleverna själva om de ville medverka, var att vi antog att eleverna 

då hade haft svårare att tacka nej till intervjun. Att vi mötte eleverna utanför deras klassrum berodde 

på att eleverna kunde känna sig utpekade om vi frågade efter dem inför hela klassen. Vid 
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intervjuerna berättade vi heller inte om de hade en hög KASAM respektive låg KASAM då detta hade 

kunnat inverka på intervjudeltagarnas svar. I beskrivningen av den valda hälsofrämjande skolan har vi 

inte refererat till skolans hemsida då vi ville bevara skolans anonymitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

5 RESULTAT 

 

5. 1 Kvantitativt resultat 

 
I diagram 1 presenteras KASAM-poängen för de 48 eleverna som deltog i studien. Där de blå 

staplarna är totala antalet elevers KASAM-poäng, de röda staplarna är flickornas KASAM-poäng och 

de gröna staplarna är pojkarnas KASAM-poäng. 

 

 
Diagram 1. Sammanställning av elevernas KASAM-poäng. 

 

 
 
 

Medelvärdet bland elevernas KASAM-poäng är 66,7. Av pojkarna är medelvärdet av KASAM- 

poängen 68,5 och bland flickorna är motsvarande 64,7. 
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5. 2 Kvalitativt resultat 

 

I denna rapport används inte intervjupersonernas riktiga namn, se metodkapitlet för en mer 

ingående beskrivning. Lina och Johan är de intervjupersoner med hög KASAM medan Anna och Niklas 

är de med låg KASAM.  

 
I intervjuerna framkom ett antal faktorer som eleverna med hög KASAM anser som meningsfulla i 

skolan, vilka presenteras i figur 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figur 5. Faktorer som elever med hög KASAM finner meningsfulla i skolan. 

  
 

Lina anser att “kompisarna” är viktigast för att hon ska känna skolan som meningsfull. Hon tycker 

att de är viktiga för att hon kan umgås med dem. För Johan är kompisarna inte lika viktiga utan 

menar på att jag är här för min egna skull inte för å om mina kompisar går på någon annan skola då 

går jag ju inte där för att dom går där. När det gäller ”lärarna” anser Johan att dessa har betydelse 

för att känna meningsfullhet i skolan då de är engagerade och justa. Vidare anser han att man kan 

alltid vända sig också till någon lärare och att lärarna oftast är uppmärksamma om det händer 

någonting. Skolans ”organisation & struktur” är viktig enligt Johan då de tar tag i saker när det väl 

händer något och menar på att om skolan ser genom fingrarna sådana grejer så blir det inte lika kul 

att gå på skolan. Genom att skolan tar tag i saker känner han sig “trygg” i skolan, vilket påverkar hur 

han själv är inriktad till skolan. Båda intervjupersonerna uttrycker att “prestation” är meningsfullt i 

skolan. Detta för att kunna studera vidare på gymnasiet, vilket är viktigt för att få ett jobb. Johan 

anser att om det finns ett intresse och engagemang för skolämnena presterar man bättre i skolan. 

Vidare anser han att skolan är kul om man läst på till proven. För det första är ”Undervisningen” viktig 

enligt Johan eftersom han lär sig saker som för honom är lärorika, det är bättre att vara säker än å 

vara osäker. För det andra anser han att undervisningen är meningsfull då den är modern på så sätt 

att eleverna är mer delaktiga i undervisningen, genom att de får ta ansvar för sina studier. Johan 

 MENINGSFULLHET  
         I SKOLAN 

   Kompisar       Lärare 

 Organisation  
    & Struktur 

 Trygghet      Prestation 
 

    Undervisning 
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anser att inställningen till undervisningen är viktigare än undervisningen eftersom vill man inte spelar 

det ingen roll om undervisningen är bra. Utöver dessa faktorer ställdes frågan om eleverna hade gått 

i skolan om det inte hade varit skolplikt i Sverige. Johan uttryckte att han skulle gå till skolan ändå 

men vidare säger han men egentligen spelar det inte så stor roll om man nu måste gå till skolan eller 

inte, för att det är ju egentligen ett måste med tanke på jobben och det. Lina visste inte om hon skulle 

gå i skolan om det inte var skolplikt, men däremot har hon planer på att studera till frisör eller media 

på gymnasiet. Tidigare har Lina skolkat mycket från skolan eftersom hon inte upplevt den som 

meningsfull.  

 
 
Faktorer som elever med låg KASAM anser som meningsfulla i skolan presenteras i figur 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Faktorer som elever med låg KASAM finner meningsfulla i skolan. 

 
“Ämnena” i skolan är meningsfulla på det sättet att de lär sig saker. Dock menar Anna att hon lär 

sig för att hon måste och inte för att hon vill det. Vissa ämnen, bl. a. hemkunskap, tycker Niklas är 

roligt och han tycker det är kul att lära sig saker. Båda anser att det är meningsfullt med 

“kompisarna” i skolan, men på olika sätt. För Niklas är det viktigt att ha kompisar med samma humor 

och intresse för att ha kul. Anna tycker kompisarna är viktiga för att hon kan prata med dem och få 

hjälp med läxorna. När det gäller “lärarna” upplever Anna att hon kan prata med dem om allting 

istället för att gå till kuratorn. Anna anser att det är viktigt med bra betyg (“Prestation”) för att kunna 

komma in på gymnasiet. För Niklas är betygen viktiga för framtida yrkesval, t.ex. vill han bli kock för 

att han har MVG i hemkunskap. Både Anna och Niklas “trivs” bra i skolan. Anna säger att hon trivs i 

skolan eftersom hon har kompisar och för att hon kan prata med lärarna. För att Niklas ska trivas i 

skolan, är det däremot viktigare att han inte har några ovänner i skolan. Anna vill att det ska vara mer 

“fri tid” i skolan för att exempelvis spela spel. På frågan angående skolplikt svarade Anna att hon 

troligtvis skulle gå i skolan för att hon vill bli något när hon blir stor. Niklas hade istället valt att arbeta 
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om det inte hade varit skolplikt i Sverige. I övrigt uttrycker Anna att hon inte vet vem rektorn för 

högstadiet är p.g.a. att de har varit flera olika rektorer under kort tid. Hon vill bli klar med skolan så 

fort som möjligt och säger att det är bara plugg och sen börjar man jobba och sen blir man pensionär. 

Anna menar vidare att om någonting har hänt utanför skolan så att då blir det så här jobbigare när 

skolan är där. Niklas tycker att det är tråkigt att sitta inne hela tiden. 

 
 
Det finns skillnader i hur flickorna och pojkarna som intervjuades tänker kring skolan. En av 

skillnaderna är att pojkarna uttrycker att det är viktigt att inte ha några ovänner för att känna 

trygghet, vilket inte flickorna uttrycker. Ytterligare en skillnad är hur pojkarna ser på prestation. 

Pojkarna uttrycker ofta att ett ämne är kul i samband med att de presterar bra inom ämnet. Medan 

flickorna uttrycker ett övergripande krav på prestation då de tycker att det är svårt och jobbigt i 

skolan.  

 
 
Sammanfattningsvis görs en kort redovisning av de faktorer som intervjudeltagarna upplever 

som meningsfulla i skolan. Den faktor som Johan och Lina gemensamt upplever som meningsfull i 

skolan är prestation. Johan upplever förutom prestation att lärarna, organisation & struktur, trygghet 

samt undervisning är meningsfulla. Utöver prestation anser Lina att kompisarna är viktiga för att 

uppleva meningsfullhet. De faktorer som Anna och Niklas gemensamt upplever som meningsfulla är 

ämnena, kompisarna, prestation och trivsel. Anna upplever förutom dessa att fri tid och lärarna är 

meningsfulla. Det som skiljer pojkarna och flickorna åt är att de har olika syn på prestation och 

trygghet.
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6 ANALYS 

 

Syftet med studien var att mäta elevers KASAM i en hälsofrämjande skola och undersöka vad 

som enligt eleverna gör skolan meningsfull. I resultatet framkom det att medelvärdet av elevernas 

KASAM låg högre än KASAM-skalans mittpunkt och att flickornas medelvärde var lägre än pojkarnas. 

De faktorer som intervjupersonerna med hög KASAM upplevde som meningsfulla i skolan var 

kompisar, lärarna, organisation och struktur, trygghet och prestation. Förutom faktorerna som 

kompisar, lärare och prestation ansåg de intervjupersoner med låg KASAM att ämnen, trivsel och fri 

tid var meningsfulla i skolan. Skillnaden mellan vad pojkarna och flickorna, som intervjuades, ansåg 

som meningsfullt i skolan var deras olika syn på prestation samt att det för pojkarna var viktigt att 

inte ha några ovänner.  

 

Medelvärdet av elevernas KASAM-poäng i den här studien var nästintill detsamma som i studien 

av Myrin & Lagerström (2008). I deras studie likväl i Kristensson & Öhlund (2005) studie som i den 

här undersökningen fick flickorna lägre KASAM-poäng än pojkarna, vilket är i enlighet med Tishelman 

(enligt Kumlin, 1998). Enligt henne kan resultatet av flickornas KASAM antingen bero på att 

mätinstrumentet kan vara bättre lämpat för pojkar eller att flickorna har lägre KASAM.  

 

Det som visar på att Johan hade en hög KASAM är utefter Antonovskys (2005) teori, hur han 

förhöll sig till skolan, bl.a. att han kände engagemang och intresse för skolan. Johan såg möjligheter i 

situationer istället för att se svårigheter. Han såg skolan i ett större sammanhang både när det gäller 

vidare studier och framtida yrkesval. Därför tyckte han att den var viktig. Lina som även hon hade 

hög KASAM hade ett annat förhållningssätt till skolan. Hennes inställning till skolan var negativ. Trots 

hennes negativa inställning fanns det faktorer som indikerar på att hon hade hög KASAM enligt 

Antonovskys (2005) teori. Dessa faktorer innebar dels att hon tidigare skolkat från skolan men nu valt 

att delta. Det som är mest framträdande är att hon satte skolan i ett större sammanhang och därmed 

fann en känsla av meningsfullhet med att gå i skolan. Hon strävade även efter att uppnå sina 

uppsatta mål genom att gå i skolan. Niklas som hade låg KASAM såg skolan i ett ”här-och-nu”- 

perspektiv och inte i ett större sammanhang. Det finns indikationer på att han troligen kände sig som 

ett objekt i skolan, som exempelvis att han upplevde att han inte hade inflytande i skolan då han ville 

vara ute mer. Därmed upplevde han inte skolan som meningsfull. Anna som även hon hade låg 

KASAM hade ett liknande förhållningssätt som Niklas. Detta genom att även hon upplevde sig vara 

ett objekt i skolan, då hon hade en negativ inställning till skolan och för att hon saknade en inre 

drivkraft att påverka sitt lärande. Hon upplevde inget sammanhang i skolan, utan som något hon var 

tvungen att ta sig igenom.     

  

Flickorna som intervjuades i den här studien upplevde skolan som negativ då de kände sig 

pressade av skolarbetet, vilket även framkom i Myrin & Lagerströms (2008) studie. Om det inte hade 

varit skolplikt i Sverige så hade tre av intervjudeltagarna ändå gått i skolan, men bara för att de måste 

av framtidsskäl. Därmed såg dem den som meningsfull. Anledningen till att de nu går i skolan är för 

att träffa kompisar, vilket även visades vara en viktig faktor för eleverna i Anderssons (1994) studie. I 

enlighet med hans studie fungerade kompisarna som ett andningshål för tre av intervjudeltagarna. 

En av dessa intervjudeltagare skulle hellre arbeta än att gå i skolan, vilket även framkom bland 



31 
 

eleverna i Anderssons (1994) studie. Giota (2002) menar på att elever som har en kritisk inställning 

till skolan utgör en riskgrupp, då det kan leda till ett självdestruktivt beteende. Tre av 

intervjudeltagarna hade en kritisk inställning till skolan, vilket skulle kunna leda till ett självdestruktivt 

beteende. Alla intervjudeltagarna gick i skolan för att de måste, men en av deltagarna ansåg även att 

det var för att han ville ha ett jobb. Dessa anledningar till varför elever går i skolan framkom även i 

Lundells (1999) studie. Då tre av intervjudeltagarnas negativa inställning till skolan var övergripande 

kan dessa inte placeras in i Giotas (2002) grupperingar av negativa och kritiska elever. Både KASAM 

(Antonovsky, 2005) och Pygmalioneffekten (Jenner, 2004) förstärks genom en positiv inställning till 

livshändelser och försvagas vid negativa sådana. Det finns skäl att tro att Annas negativa inställning 

till skolan kan förstärkas då hon saknade mål och inte såg möjligheter med att gå i skolan. Lina som 

även hon hade en negativ inställning till skolan hade däremot ett framtidsmål med skolan och såg 

möjligheter, vilket kan leda till ett starkare KASAM och förstärka Pygmalioneffekten.  

 

Kompisarna och lärarna var meningsfulla för majoriteten av intervjudeltagarna, vilket är i 

enlighet med de faktorer som Danielsson et al. (2009) påstår är viktiga för att elever ska känna 

tillfredsställelse i skolan. Myrin & Lagerström (2008) påvisade att elever med låg KASAM hade mindre 

socialt stöd från klasskamrater, nära vänner och lärare, vilket går emot resultatet i den här studien. I 

den här studien framkom att intervjudeltagarna ansåg att de hade en bra relation med lärarna, vilket 

enligt Lundell (1999) kan bero på skolans struktur och arbetssätt för att främja denna relation. Det 

finns skäl att tro att intervjudeltagarnas inställning till sina lärare kan bero på att de går på en 

hälsofrämjande skola. För tre av intervjudeltagarna var undervisningen meningsfull och enligt en av 

intervjudeltagarna med hög KASAM berodde detta på att han lär sig saker och att han var delaktig i 

undervisningen. Delaktighet i beslutsprocessen när det gäller lärande leder enligt Giota (2002) till att 

elever blir mer positivt inställda till skolan. En förutsättning för att elever ska kunna känna sig 

delaktiga i skolan är enligt Jenner (2004) att de upplever den som värdefull, vilket det var delade 

meningar om bland intervjudeltagarna. En av intervjudeltagarna med hög KASAM upplevde skolan 

som värdefull då han kände delaktighet i undervisningen. Intervjudeltagarna med låg KASAM hade en 

vilja att ha mer fri tid i skolan och att vara utomhus. Det finns skäl att tro att om dessa elever känner 

att de kan påverka sin situation, skulle de se skolan som mer värdefull. Att elever kan påverka sin 

situation i skolan är enligt Folkhälsoinstitutet (1997) en förutsättning för att stärka elevers KASAM. 

Giota menar vidare att lärarna måste göra lärandemålen relevanta och personliga för eleverna för att 

eleverna ska känna meningsfullhet i skolan. Enligt Jenner (2004) måste även skolan sättas i ett större 

perspektiv för att elever ska känna sig motiverade att lära.  

 

För samtliga elever var det viktigt att prestera i skolan, men av olika anledningar. Dock var 

samtliga överens om att prestation var viktigt inför gymnasiet och framtida yrkesval. Detta tyder 

enligt Giota (2002) på att dessa elever lärde sig av prestationsskäl d.v.s. att de såg det som ett måste 

och inte att de lärde sig för deras egen skull. Betyg visades sig vara en viktig drivkraft för 

intervjudeltagarna att gå i skolan. Jenner (2004) menar på att detta kan leda till att elever skaffar sig 

kunskaper som leder till höga betyg och inte lär sig för att de själva vill det. Giota (2002) hävdar att 

elevernas egen vilja att gå i skolan kan hämmas om drivkraften att gå i skolan är av prestationsskäl. 

Vidare hävdar dock Giota (2001) att det är viktigt att ha både prestationsskäl och en egen vilja att gå i 

skolan för att bli tillfredsställd i skolan. I intervjuerna framkom att flickorna upplevde ett krav på att 

prestera och att de upplevde skolan som svår och jobbig. Detta kan tyda på att de upplevde att de 

inte uppfyller andras krav och förväntningar på dem, vilket enligt Andersson (1994) kan bero på att 
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kraven från lärarna är för stora. Då flickorna hade en negativ inställning till krav och prestation 

kommer detta enligt Pygmalioneffekten leda till ett negativt utfall (Jenner, 2004). Kristensson & 

Öhlund (2005) menar på att om en person inte har de resurser som krävs för att hantera de krav som 

ställs leder detta till en känsla av bitterhet. Detta kan vara förklaringen till flickornas negativa 

inställning till krav och prestation. Pojkarna tyckte däremot att ett ämne var roligt om de presterade 

bra inom det. Detta kan tyda på en ökad egen vilja att lära om de presterar bra, vilket motsäger 

Giotas (2002) resonemang om att elevens egen vilja att gå i skolan hämmas om eleven går i skolan 

p.g.a. prestationsskäl.  

 

En av intervjudeltagarna med hög KASAM upplevde att det var en bra struktur och organisation 

på skolan genom att skolan tar tag i saker som händer. Detta bidrog för honom till en trygghet i 

skolan, vilket enligt Naidoo & Wills (2000) är ett av målen med en hälsofrämjande skola. För pojkarna 

i intervjuerna var det viktigt att inte ha några ovänner för att känna trygghet i skolan, vilket tyder på 

att relationerna med klasskompisarna var viktig för dem. Kompisar var den viktigaste faktorn för att 

de skulle trivas. Alla studiedeltagare upplevde att de trivdes i skolan. Andra faktorer som inverkade 

på trivseln var bl.a. undervisningen och lärarna.   

 

Intervjudeltagarna kan placeras in i Anderssons (1994) grupper utefter graden av upplevd 

meningsfullhet i skolan. Johan kan placeras in i den nöjda gruppen då han fann en hög grad av 

meningsfullhet i skolan, han upplevde att han blev intellektuellt och kreativt stimulerad och att 

kompisarna var mindre betydelsefulla. Lina kan placeras in i den olyckliga gruppen då det enda hon 

upplevde som meningsfullt i skolan var att träffa kompisarna. Niklas tankar kring skolan stämmer 

överens med tankarna hos eleverna i den kritiska gruppen. Detta genom att han delvis var kritisk till 

skolan, önskade mer delaktighet, var praktiskt lagd, vilket gjorde att han såg skolan som meningslös. 

Den missnöjda gruppen har en negativ inställning till det mesta i skolan förutom kompisarna, vilket 

passar in på Annas uppfattning av skolan.     
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7 DISKUSSION 

 

7. 1 Metoddiskussion 

 
Alternativa tillvägagångssätt för att mäta elevernas KASAM hade varit att intervjua dessa eller 

utforma ett eget formulär, istället för att använda sig av Antonovskys livsfrågeformulär. Vi valde att 

varken intervjua eleverna eller utforma ett eget formulär, då dessa metoder inte är lika empiriskt 

beprövade som livsfrågeformuläret. Dessa metoder hade lett till att studiens tillförlitlighet hade 

försämrats. I förhållande till vårt syfte var det enklare att använda sig av livsfrågeformuläret för att 

välja ut de elever vi ville intervjua om meningsfullheten i skolan. För den här studien fanns det inte 

tid till att intervjua eleverna för att få reda på deras KASAM. Det hade både tagit längre tid och varit 

svårt att kategorisera eleverna utefter deras KASAM-poäng. Vi anser dock att en ostrukturerad 

intervju som metod var mest lämpligt för att få reda på vad eleverna upplevde som meningsfullt i 

skolan. En enkät med öppna frågor hade inte gett oss möjligheten att ställa följdfrågor för att få 

fördjupade svar. Dessutom hade vi styrt in elevernas tankar på olika områden, i stället för att få deras 

spontana svar.  

 

Urvalsgruppen bestod av elever i årskurs 8, vilket vi ansåg vara representativt för den här 

studien. Detta för att eleverna i årskurs 7 ansågs vara för unga för att förstå innehållet i enkäten. Då 

elever i årskurs 8 upplevde skolan mer negativt än elever i lägre och högre årskurser ansåg vi det mer 

intressant att veta vad dessa upplevde som meningsfullt i skolan. Men även för att de är i 

begynnelsen av tonåren och mycket annat kunde då anses som viktigare. Hade vi valt att rikta oss till 

färre klasser inom den valda årskursen hade vi inte kunnat få en övergripande bild över elevernas 

KASAM. Då vi valde att intervjua endast fyra elever fick vi en mindre omfattande bild av vad ett fåtal 

elever upplevde som meningsfullt. Hade vi valt att intervjua fler elever skulle förmodligen vissa 

faktorer förstärkas om de upplevde samma sak som de elever som intervjuades. Även faktorernas 

innebörd hade då förstärkts. Fler intervjupersoner hade dock bidragit till mer omfattande arbete för 

oss samt att fler elever hade missat sin lektionstid. Ju fler intervjudeltagare vi valt desto svårare hade 

det även varit att finna elever som kunde representera ytterligheterna, d.v.s. hög och låg KASAM. 

Detta för att de flesta av elevernas KASAM-poäng låg nära medelpoängen. Vi spekulerar om 

resultatet av elevernas KASAM i skolan sett annorlunda ut, om elevernas KASAM istället hade mätts 

för hela livssituationen. Detta hade i så fall kunnat resultera i att intervjudeltagarna inte hade varit 

desamma.  

 

Då ingen pilotundersökning gjordes vad gäller enkäten, kunde vi inte få några kommentarer på 

utformningen av frågorna. Att frågorna var ålderdomligt formulerade kan ha bidragit till att vissa 

frågor lämnades obesvarade, vilket bidrog till ett relativt högt bortfall. Efter att ha använt oss av 

livsfrågeformuläret ställer vi oss frågan: är formuläret tillämpbart på tonåringar? Då vi upptäckte att 

ett flertal elever hade svårt att förstå frågornas innebörd, skulle dessa behöva omformuleras till ett 

modernare språk. Detta hade dock lett till att validiteten av formuläret inte längre hade varit giltig. 

Då vi gjort förundersökningen av intervjuerna upptäcktes det att det var svårt att få igång ett samtal. 

Därför hade det varit bra att inför intervjutillfället skapa ett antal färdiga stödfrågor. På så sätt hade 

vi troligen kunnat få vissa av intervjupersonerna att öppna sig.  
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Vid enkätundersökningstillfället satt undersökningsdeltagarna nära varandra, vilket bidrog till att 

vissa elever samarbetade och diskuterade kring enkäten. Detta kan ha påverkat ärligheten i elevernas 

svar. För att förhindra detta kunde vi i presentationen framfört att de skulle sitta längre ifrån 

varandra och att de inte skulle samtala med varandra under ifyllandet av enkäten. Trots att vi innan 

utdelningen av enkäterna framfört att eleverna skulle fråga oss om någonting i enkäten var oklart, 

var det flera elever som vände sig till lärarna med frågor. Även detta kunde ha förtydligats i 

presentationen genom att säga att frågorna skulle besvaras av oss och inte av lärarna. Att lärarna 

inte skulle besvara frågorna berodde på att de kunde tolka dem på ett sätt de inte var avsedda för. 

Enligt Cohen och Manion är personer ärligare vid enkätundersökningar än vid intervjuer. I vårt fall 

kan dock eleverna varit ärligare i intervjuerna, då de satt avskilt vid intervjutillfällena.  

 

Dagen innan intervjuundersökningen var två klassföreståndare hemma och i deras klass fanns ett 

antal elever vi helst ville intervjua. Då dessa elever befann sig i ytterligheterna av KASAM- skalan. Ett 

flertal av klassföreståndarna hade inte eleverna den aktuella dagen för intervjuundersökningarna, 

vilket gjorde det svårt för dem att kontakta intervjupersonerna. Då hela ansvaret lades på 

klassföreståndarna, kunde vi inte få tag på de intervjudeltagare vi helst ville intervjua. För att 

minimera dessa problem kunde vi även ha kontaktat de lärare som hade lektionerna med eleverna 

dagen innan intervjutillfället. Tiden för intervjuerna var relativt begränsad då eleverna inte ville missa 

lektionstid. Detta kan ha bidragit till att eleverna kände sig stressade och därmed inte gav så utförliga 

svar.  

 

Det totala bortfallet, d.v.s. frånvarande elever och de som besvarat formuläret felaktigt var stort. 

Detta kan ha bidragit till att resultatet av de medverkande elevernas medelvärde av KASAM, inte är 

representativt för alla elever i årskurs 8. Om fler elever deltagit hade antalet elever i ytterligheterna 

förmodligen ökat. Därmed hade de elever med hög respektive låg KASAM bättre representerat 

ytterligheterna.  

 

Vi anser att intervjumaterialet har analyserats och tolkats på ett sätt som väl presenterar 

elevernas tankar kring skolan. Detta genom att vi båda har transkriberat intervjudeltagarna 

ordagrant, granskat varandras bandinspelningar och transkriberingar. Då båda har tolkat och 

analyserat materialet på ett liknande sätt ökar detta tillförlitligheten i den här studien. Efter att ha 

undersökt tonåringars KASAM i skolan, ifrågasätter vi dock om det var en lämplig åldersgrupp och 

situation att utvärdera KASAM i. Detta eftersom tonåringars tankar, känslor och perspektiv snabbt 

kan förändras, vilket kan ha bidragit till en felaktig bild av KASAM. Detta kan påverka tillförlitligheten 

av studien, då det kan vara svårt att få liknande resultat vid en upprepning av studien.  
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7. 2 Resultatdiskussion 

 

Som visats i tidigare studier tenderar flickor och kvinnor att få lägre KASAM-poäng i 

undersökningar än pojkar och män. Då detta även framkom i den här studien funderar vi kring de 

olika orsakerna till detta som Tishelman framförde. Genom att vi gjorde intervjuer med vissa elever 

fick vi reda på vad som döljer sig bakom deras KASAM. Utefter det diskuterar vi kring vilken av 

Tishelmans teorier (se avsnitt 2.1.4) som skulle kunna vara orsaken till flickornas lägre KASAM-poäng. 

Av vad som framkom av intervjuerna upplevde vi att flickorna kände sig som offer för 

omständigheterna och uppfattade mycket krav och problem, vilket inte uppfattades av killarna i 

samma utsträckning. Detta kan visa på att flickor generellt sätt har en lägre KASAM. Även om vi 

utvärderade vissa elevers KASAM i en specifik situation, så menar Antonovsky att det förhållningssätt 

individer har till en viss situation gäller ens förhållningssätt till hela livssituationen. Vi ifrågasätter 

dock om elevernas KASAM i skolsituationen representerar deras KASAM för hela livssituationen. Det 

skulle kunna vara så att elever som har låg KASAM i skolan har hög KASAM när det gäller hela 

livssituationen och vise versa. Det finns skäl att tro att vissa elevers KASAM kommer att förändras 

med tiden. Detta för att de befinner sig i tonåren och eftersom vissa situationer kan vara 

problematiska påverkar detta deras KASAM, i en positiv eller negativ riktning. Skolan har därmed en 

viktig roll för att förstärka deras KASAM.  

 

Det kan diskuteras om intervjupersonerna hade det KASAM som framkom av 

enkätundersökningen. Även om Lina kunde sätta skolan i ett större sammanhang och på så sätt såg 

skolan som meningsfull upplevde hon mycket krav och problem. Därför kan hennes höga KASAM 

ifrågasättas. Däremot såg hon en lösning på att vilja gå i skolan genom att finna drivkrafter, d.v.s. 

kompisarna och val av senare utbildning. Det talar dock mer för att Johan verkligen hade en hög 

KASAM, då vi upplevde att han fokuserade på det positiva i skolan. Det som tyder på att Niklas 

verkligen hade en låg KASAM var att han varken såg skolan som meningsfull eller kunde sätta den i 

ett större sammanhang. Det som motiverade Annas låga KASAM var att hon upplevdes fokusera på 

det negativa och såg sig själv som ett offer. Vår hypotes var att elever med hög KASAM var i skolan 

för att de själva ville vara där, men det visade sig att alla intervjudeltagare såg skolan som ett måste. 

Det talar för att om det inte hade varit skolplikt hade flertalet av intervjupersonerna gått i skolan 

ändå, men bara för att de måste.  

 

Utifrån studiens frågeställning anser vi att vi fick svar på det som efterfrågades. Däremot fick vi 

en begränsad inblick i på vilket sätt faktorerna var meningsfulla för eleverna, då deras svar var 

kortfattade och ofullständiga. De flesta av faktorerna som eleverna uppfattade som meningsfulla i 

vår undersökning har tidigare framkommit i andra studier. Däremot trodde vi att det skulle vara 

större skillnad i tankarna kring meningsfullhet hos eleverna med hög respektive låg KASAM och bland 

flickorna och pojkarna. Enligt Antonovsky har personer med hög respektive låg KASAM ett likvärdigt 

förhållningssätt till olika situationer i livet. I vår undersökning hade de personer med hög KASAM 

väldigt skilda förhållningssätt till skolan. Vår hypotes var att eleverna med en hög KASAM skulle ha en 

positiv attityd till skolan, vilket endast visade sig i Johans fall. Tankarna som Lina, med hög KASAM, 

hade stämde bättre överens med tankarna hos dem elever med låg KASAM. Det mest framträdande 

gemensamma karaktärsdraget mellan Johan och Lina (hög KASAM) var att de kunde se skolan i ett 

större perspektiv, vilket bidrog till att Lina upplevde skolan som mer meningsfull. Att sätta skolan i ett 

större perspektiv är något som skolor borde främja för att elever ska uppleva skolan som 
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meningsfull. Niklas och Anna som hade låg KASAM hade dock ett liknande perspektiv på skolan. Flera 

faktorer som upplevdes meningsfulla återkom bland alla intervjudeltagare. Uppfattningarna av dessa 

faktorer såg dock väldigt olika ut även inom samma grupper. Vår slutsats är att individer med samma 

KASAM har individuella tankesätt kring olika faktorer. Därför var det svårt att dela in 

intervjudeltagarnas faktorer och tankar kring dessa utefter deras KASAM. Därmed kan inte några 

generella slutsatser dras för hur elever med hög respektive låg KASAM tänker kring skolan. Då flickor 

generellt sett visats ha lägre KASAM än pojkar finns det skäl att tro att de båda pojkarnas tankesätt 

respektive flickornas tankesätt skulle samvariera med varandra. I jämförelsen framkom endast två 

faktorer som var gemensamma inom grupperna, vilket visar på att flickorna och pojkarna tänkte 

olika. Då pojkarna ansåg att de skulle känna sig trygga i skolan om de inte hade några ovänner, skulle 

detta kunna bero på att en god relation med sina klasskamrater var viktigt för dem.  

 

Flera av de faktorer som visades meningsfulla för intervjudeltagarna kan ha framkommit p.g.a. 

att skolan arbetar hälsofrämjande. En av intervjudeltagarna upplevde att organisationen och 

strukturen var bra. Om en skola har en bra organisation och struktur kan lärarnas arbete med 

eleverna påverkas positivt. Detta kan vara en anledning till att eleverna trivdes bra med sina lärare 

och hade goda relationer med sina klasskamrater. En intressant reflektion av både Johan och Anna 

var att de vände sig till lärarna om de hade problem. Anna ansåg att hon kunde prata med lärarna i 

stället för kuratorn. Genom att en skola arbetar med att främja goda relationer inom skolan kan 

detta leda till trygghet för eleverna. Det framkom att en av intervjudeltagarna inte visste vem rektorn 

på skolan var, då de bytt rektor ett flertal gånger, vilket motsäger en god organisation och struktur. 

Något annat som skolor kan arbeta med är att främja elevers eget intresse att lära, då alla 

intervjudeltagarna presterade för att de måste. Om en skola fokuserar på att sätta kunskap i ett 

större sammanhang och gör den intressant för eleverna, främjar det elevernas eget intresse att lära. 

Detta kan i sin tur bidra till kunskap för livet och öka elevernas egen vilja att prestera.    

 
 

7. 3 Förslag till vidare forskning 

 

För att ungdomar bättre ska förstå frågorna i livsfrågeformuläret, kan det vara bra att konstruera 

modernare frågor i formuläret som är bättre anpassat efter denna åldersgrupp. Ett nytt 

livsfrågeformulär bör dock innefatta en lika hög validitet som det förra, för att det ska vara giltigt. En 

vidare studie som mäter individers KASAM i en specifik situation och för hela livssituationen, kan 

fastställa eller förkasta Antonovskys hypotes om att individens KASAM är densamma i alla 

situationer. Då den här studien undersökt elevers KASAM och tankar i en hälsofrämjande skola, kan 

det vara intressant att se om det föreligger någon skillnad i en skola som inte har någon 

hälsofrämjande inriktning. Skolor som arbetar hälsofrämjande arbetar med detta på olika sätt. En 

liknande undersökning i en annan hälsofrämjande skola skulle kunna få ett annat resultat. Därför kan 

det vara av vikt att undersöka hur de olika sätten att arbeta i en hälsofrämjande skola, kan påverka 

elevernas meningsfullhet i skolan. I den här undersökningen har vi studerat på vilket sätt som 

faktorer i en hälsofrämjande skola är meningsfulla. För att kunna förstärka faktorerna och dess 

innebörd, är vidare studier om hur detta skulle kunna implementeras som förebyggande arbete i alla 

skolor viktigt.  
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Bilaga 1-Missivbrev 

 
Till föräldrar med elever i årskurs 8 på Vasaskolan i Kalmar 

 
Vi är två studenter från högskolan i Gävle som läser sista terminen på 

hälsopedagogiska programmet. Under hösten skriver vi C-uppsats i 
pedagogik, vilket kommer att resultera i vår examen.  

 
Vi är intresserade av att arbeta med ungdomar i framtiden, och gärna 

inom skolan. Därför har vi valt att göra vår undersökning på er skolas 
högstadium. Att vi valt Vasaskolan i Kalmar beror på att skolan arbetar för att 
öka hälsan bland elever och lärare, vilket fångade vårt intresse.  

 
Syftet med vår studie är att undersöka hur elever tänker kring att gå i 

skolan.  Förhoppningsvis kommer dessa elevers tankar bidra till att utveckla 
skolan i positiv riktning. Därför vore det bra om så många elever som möjligt 
deltar i undersökningen. Undersökningen kommer att göras företrädelsevis v. 
48.   

 
Vår undersökning kommer dels att bestå av en enkätundersökning som 

riktar sig till alla elever i årskurs 8, dels av intervjuer med vissa elever. 
Enkäten och intervjun kommer att bestå av frågor som inriktar sig på elevers 
tankar, handlande och motivation. Deltagandet är frivilligt och inga namn, 
personidentifikationer eller skolans namn kommer att kunna spåras i 
undersökningsresultatet.  

 
Om ni inte vill att ert barn ska delta i undersökningen eller om ni har några 

frågor, var vänlig kontakta oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Ebba Franson                  Ellika Berggren 
Mob nr: 070- XXX XX XX                 Mob nr: 073-XXX XX XX 
E-mail: ebbafranson85@hotmail.com     E-mail ellikaberggren@gmail.com 

 
Vetenskaplig handledare 
Inger Ahlgren 
E-mail: iar@hig.se  
 

mailto:ebbafranson85@hotmail.com
mailto:ellikaberggren@gmail.com
mailto:iar@hig.se
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Bilaga 2 - Livsfrågeformulär 

 

Enkätundersökning 
 

Vi kommer från högskolan i Gävle och skriver C-uppsats i pedagogik som handlar 
om elevers tankar kring skolan. Enkäten består av tre A4-sidor. Ringa in den siffran 

som stämmer bäst med ditt svar.  
Det är frivilligt att delta men vi vore tacksamma om ni ville medverka.  

Ert namn kommer inte på något sätt nämnas i undersökningen och era svar 
kommer inte att kunna spåras. 

 
 
 
 
 

Flicka (  )  Pojke (  ) 
 
Namn: 

 
 
1. Har Du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 
dig i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket sällan                    mycket ofta 
  eller aldrig 

      
    

2. Har det hänt att Du blev överraskad av beteendet hos personer i skolan som du 
trodde du kände väl?   
 
1 2 3 4 5 6 7 

     har                           har  
aldrig hänt                       ofta hänt 

 
 
3. Har det hänt att människor i skolan som Du litade på har gjort dig besviken? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

     har                           har  
aldrig hänt                      ofta hänt 

 

 
4. Hittills har Ditt liv i skolan:  
 
1 2 3 4 5 6 7 

helt saknat                  genomgående 
mål och mening            haft mål och mening 

 
    
       
 
 
      Vänd blad! 
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5. Känner Du dig orättvist behandlad i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                                        mycket sällan/ 
                                                                                                                                         aldrig 

 
 
6. Har Du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation i skolan och inte  
vet vad du ska göra? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                 mycket sällan/
                          aldrig

                                                   
 
7. Är Dina dagliga sysslor i skolan en källa till:  
 
1 2 3 4 5 6 7 

glädje och djup                   smärta och  
tillfredsställelse                          leda

       
 
 

8. Har Du mycket motstridiga känslor och tankar i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                   mycket sällan/                                                 
                          aldrig                                               

   
 

9. Händer det att Du har känslor inom dig när du är i skolan som du helst inte vill 
känna? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                 mycket sällan/                                                
                         aldrig                                                        

   
 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
”olycksfågel”. Hur ofta när Du är i skolan har du känt det så? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

   aldrig                    mycket ofta
     

 
 

11. När något har hänt i skolan, har Du vanligtvis funnit att: 
 
 1 2 3 4 5 6 7  

du över- eller                  du såg saken i                                     
undervärderade                     dess rätta                                                         
dess betydelse                     proportion
                                                          

      
     

 
Vänd blad! 
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12. Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker du gör i skolan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                   mycket sällan/                                                  
                          aldrig

                                                              
 
13. Hur ofta i skolan har Du känslor som du inte är säker på att du inte kan 

kontrollera? 
 
1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta                  mycket sällan/                                                
                         aldrig

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Ebba Franson och Ellika Berggren 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Introduktion 

Vem vi är, varför vi är där, vad vi vill, vad som ska ske med materialet, vad 
du inte kan ge eller inte kan lova, hur återkopplingen och publiceringen ska 
ske? Frivilligt att delta - Att man när som helst får avbryta intervjun…. 
 
Hur tycker du att det är att gå i skolan? 

 Trivsel  

 Skolplikt 

 

Tänkbara ämnen: 

 Motstridiga tankar 

 Skolarbete 

 Orättvist behandlad 

 Inte bryr sig 

 Annat: 

 
Följdfrågor: 
 
- Kan du förklara lite mer… 
- Hur menar du då?... 
- På vilket sätt?...  
- Spegla vad personen har sagt, fråga om man har uppfattat det på rätt          
sätt?... 
- Utifrån vad du har sagt nu, är det något mer du vill säga? 
 
Vi kommer att lyssna på samtalet och skriva ner vad som sagts ordagrant under intervjun. 
Därefter kommer vi göra ett resultat och analysera detta. Vill du läsa igenom resultatet innan 
uppsatsen lämnas in? Om ja, har du mail?   

 
 
 
 

 


