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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att öka förståelsen för vad som kan ligga till grund för elevers 

deltagande i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet, där Antonovskys KASAM – teori 

används som ramverk för att undersöka om elevers känsla av sammanhang påverkar deras 

deltagande. Studien visade ett samband mellan KASAM och närvaro bland de 

undersökta gymnasieleverna. Den kännedomen leder till att lärarens planering av 

undervisningen skulle kunna utgå utifrån KASAM och anpassa lektionerna efter dess tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt studiens resultat är 

det något som kan vara avgörande om eleven väljer att delta eller inte. 
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1 Inledning 

Att det finns en problematik inom skolväsendet när det gäller att motivera och aktivera elever 

på gymnasiet inom ämnet Idrott och hälsa är något som har uppmärksammats från olika 

håll. Bland annat nämner Skolinspektionen (2010) i en av sina rapporter inriktade på 

ämnet Idrott och hälsa, att en stor del av eleverna inte medverkar på lektionerna och detta av 

okänd anledning för lärarna. Enligt Skolinspektionens rapport visade den att 30 till 50 % 

a v  e l e v e r n a  som skulle vara närvarande inte deltog i undervisningen på var tionde 

idrottslektion. I rapporten framstår det att alla elever inte ser fysisk aktivitet som något 

positivt, utan istället som något negativt. Detta leder till återkommande frågor kring 

problematiken i lärarens arbete att få alla elever att delta i idrottsundervisningen. Att elevers 

motivationsnivå och inställning till idrottsundervisningen är varierande stärks även av 

forskare från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet (Sjöberg et al. 2011). Studien 

visar att var femte svensk i åldrarna 7-9 år är överviktig. Forskarna menar att övervikt och 

fetma ofta följer med från barndomen till vuxenlivet. Syftet med ämnet Idrott och hälsa 1 är 

att undervisningen ska ge kunskap inom flera olika aspekter av ämnet. Skolverket (2011:83) 

menar att ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet 

och inaktivitet”. 

 

 
Inom ämnet Idrott och hälsa är en del av lärarens viktiga yrkesroll att möjliggöra fysiska 

aktiviteter för eleverna. Läraren ska aktivera eleverna genom en varierande undervisning som 

skapar intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2011). Utvärderingsenhetens rapport om elevers 

frånvaro i gymnasieskolan bland eleverna i Uppsala kommun visar att ”62 % av samtliga elever 

har svarat att de instämmer helt med påståendet att det är nödvändigt att vara närvarande på 

lektionerna för att uppnå goda studieresultat” (Utvärderingsenheten, 2005:6 s.12). Om läraren 

lyckas att få ner antal elever som är frånvarande kan detta resultera i en ökad kunskap inom 

ämnet. Förhoppningsvis kan detta leda till mindre övervikt och fetma bland elever och 

därmed ge ett mer hälsofrämjande samhälle. Detta lyfts fram för att öka betydelsen av denna 

studies syfte, då den undersöker om det finns ett samband mellan elevers närvaro och 

KASAM i ämnet Idrott och hälsa 1. Målet är att genom resultat från denna studie få en ökad 

förståelse och kunskap i elevers deltagande i idrottsundervisningen. 
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Läroplanens utveckling har lyft fram hälsan till en mer framträdande roll, där det stora 

steget togs när Lpo/Lpf 94 gjorde ett namnbyte från ämnet Idrott till Idrott och hälsa. I och med 

det fick hälsoperspektivet en framträdande roll som formade ämnets centrala innehåll. Detta 

genom att betona fysisk aktivitet, upplevelser och erfarenheter som samband till idrott och hälsa 

vilket utgör kärnan i ämnet. I läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011) står det att genom undervisningen ska det skapas 

ett intresse hos eleverna till hälso- och miljömedvetenhet samt att bidra till hälsofrågor i 

samhället. Vidare betonar Skolverket att ämnet har en betydelse som kulturbärare samt att 

eleverna ska stimuleras till regelbunden fysisk aktivitet med ett bestående engagemang. 

Sambandet mellan idrott, hälsa och livsstil är något som framgår i kursplanen för Idrott och 

hälsa 1. Kunskapskraven understryker även hälsans betydelse för eleverna (Skolverket 

Läroplanen, 2011). Enligt Antonovskys (2005) salutogena synsätt med teorin känsla av 

sammanhang, KASAM, så påverkar olika faktorer människors betydelse och upplevelse av 

hälsa. Detta är intressant för undersökningens syfte eftersom det skulle kunna betyda att 

även samma faktorer påverkar elevers vilja att närvara, hantera utmaningar och deras 

upplevelse för Idrott och hälsa 1. 

 

 
Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, är en metod som mäter människors förmåga att 

möta olika uppkommande livshändelser (Antonovsky, 2005). Antonovsky definierar begreppet 

enligt följande: 

 

 
”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit 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 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa 

krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky. 

2005:46). 

 

 
Det intressanta med denna undersökning är att ta reda på om det finns ett samband mellan 

elevernas känsla av sammanhang, KASAM, och deras närvaro på gymnasiet i ämnet Idrott och 

hälsa 1. 106 elever har deltagit i studien där deras närvaro har jämförts med deras KASAM-

nivå. Detta för att få en inblick i vilka elever som kan behöva extra motiverande hjälp för att 

delta i och klara av idrottsundervisningen. Genom att undersöka om elevers nivå av KASAM 

även har ett samband med deras närvaro, så kan resultatet ge lärare viktig information om hur
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den individuella handlingsplanen skall utformas för varje elev. Annerstedt (2007) menar att en 

av nycklarna till att motivera eleverna är att lära sig förstå dem. Detta genom att planera och 

skapa mål anpassat utifrån individens intressen och kunskaper. Den erfarenheten som 

undersökningen mynnar ut i kommer tas med in i den framtida yrkesrollen för att lära känna 

eleverna bättre inom ämnet idrott och hälsa 1. 

 

 
När benämningen undervisning läses av i studien syftar det på ämnet Idrott och hälsa 1 om inget 

annat anges. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet 

Allt fler inaktiva barn och ungdomar är idag stillasittande då tv, video- och dataspel tar upp 

deras tid vilket minskar deras fysiska aktivitet (Faskunger, 2013). Ytterligare forskning 

kring skolelever stärker detta med att barns fysiska aktivitet har sjunkit under deras skolgång i 

modern tid (Salmon, Telford & Crawford, 2004). 

 

 
Begreppet fysisk aktivitet definieras som ”All typ av muskelaktivitet som ger en ökad 

energiomsättning; exempelvis promenad, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i 

arbetet, friluftsliv, motion och träning” (Statens folkhälsoinstitut, 2008:48). Balans, rörlighet, 

styrka, koordination och kondition är exempel på vad som kan förbättras om människans 

levnadsätt innehåller fysisk aktivitet. Vidare skriver Statens folkhälsoinstitut att fysisk aktivitet 

bidrar till förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Faskunger (2013) nämner även detta genom att 

beskriva fysisk aktivitet som nyckeln till att undvika eller främja både fysisk och psykisk ohälsa. 

Ett inaktivt levnadssätt ökar riskerna för exempelvis ångest, depression och även en sämre 

självbild. Vidare menar Faskunger att fysisk inaktivitet har en negativ påverkan på 

kroppens muskler och bindväv med försämrad styrka som följd av ett sådant levnadssätt. Enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2008) ökar även en individs risker för sjukdomar som exempelvis 

benskörhet, övervikt, fetma och högt blodtryck. Kunskaperna kring följderna av fysisk 

inaktivitet gör, ur undersökningssynpunkt, att betydelsen ökar vad gäller kunskap om elevers 

deltagande i idrottsundervisningen. 
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2.2 Elevers deltagande 

Elevers deltagande i idrott och hälsa är något som engagerar samhället och har fått en 

betydande roll när det gäller att uppnå målet med en ökad livskvalitet. Larsson och Redelius 

(2004:11) menar att: 

 

 
”Idrott och hälsa är ett av skolans mest omtalade ämnen i offentliga 

sammanhang. Detta beror kanske framför allt på en ökad oro för att barn och 

ungdomar numera är mer fysiskt inaktiva än tidigare, vilket kan leda till övervikt 

och ohälsa.” 

 

 
Enligt forskare i olika vetenskapsgrenar är elevernas fysiska aktivitet nyckeln till att uppnå ökad 

livskvalitet. En längre tid av fysisk inaktivitet kan ge en negativ inverkan på hälsan (Pehrsson, 

1996). Detta gör att skolans idrottsundervisning blir en viktig faktor för att få fler elever fysiskt 

aktiva och det leder till att deras deltagande på idrottslektionerna blir ett viktigt område. 

 

 
”För många barn är skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa deras första 

och, för vissa, kanske enda erfarenhet av regelbunden fysisk träning. Särskilt för 

dessa barn blir detta ämne av stor betydelse för inställningen till kroppsövningar 

av olika slag samt för det aktuella och det framtida hälsotillstånd och 

välbefinnandet.” (Engström, 2010:11). 

 

 
Engström menar att ett fysiskt aktivt levnadssätt inte bara har en positiv inverkan på människans 

muskulatur, leder och skelett, utan leder även till positiva resultat hos människans psykiska 

hälsa. ”Förutom att vi behöver röra oss för att uppnå en god hälsa kan idrotts- och andra 

motionsaktiviteter också ha stor social betydelse och bidra till ökad livskvalitet.” (ibid. 

2010:45). 

 

 
I  inledningen f r a m h ö l l s  att Skolinspektionens rapport (2010) visar ett resultat på hög 

ogiltig frånvaro bland eleverna under idrottslektionerna. Tillväxten av gruppen ungdomar som 

i allt större grad är fysiskt inaktiva ökar, vilket har resulterat i att gruppen som är aktiva är en 

minoritet (Ekberg & Erberth, 2000). Enligt Engström (2010:104) verkar det som att de barn 

som ägnat tid åt idrott under ungdomsåren oftare motionerar på något sätt senare i livet i 

jämförelse med de som inte idrottat. Flera studier har visat sig kunna påvisa och därmed styrkt 

ett sådant samband, dock var det inte så starkt. Detta gör att idrottsläraren har ett ansvar att 

få elever till att medverka i undervisningen, inte bara för stunden, utan även för ett framtida 
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positivt levnadsätt som gynnar deras hälsotillstånd och välbefinnande. Detta är något som 

Stensmo (1997:103) belyser, där han menar att en av lärarens huvuduppgifter är att motivera 

eleverna till att delta och försöka skapa ett engagemang och lust till ämnet. 

 

 

2.3 Idrott och Hälsa 1 kursplan 

I kursplanens kommentarsplan (Skolverket Kommentarmaterial till idrott och hälsa, 2011) så 

har begreppen rörelseaktivitet och fysisk aktivitet valts för att beskriva en del av ämnets centrala 

innehåll. Definitionen av begreppet fysisk aktivitet skiljer sig åt i olika vetenskapliga och 

teoretiska texter. Engström (2010) menar att sambandet mellan begreppet fysisk hälsa och 

ämnet idrott och hälsa blir en begränsad beteckning på grund av tävlings- och 

prestationsinnehåll, som inte ger fysisk aktivitet och termen idrott en tillräckligt mångfaldig 

beskrivning. Detta leder till att idrott som paraplybegrepp mister sin mångfald enligt 

Engström. Vidare mister hans argument gällande begreppet sin styrka då det i läroplanen står: 

 

 
”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse 

såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa 

förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger 

tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras 

samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om 

rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är 

grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” (Skolverket 

Läroplanen, 2011:83). 

 

 
Läroplanen ger även utrymme för läraren att planera undervisningen med variation och 

mångfald inom ämnets samtliga punkter. Följande punkter är några exempel från läroplanens 

centrala innehåll för ämnet Idrott och hälsa 1 som styrker detta (Skolverket Läroplanen, 

2011:3). 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

 Rörelse till musik samt dans. 



6  

Skolverket styrker även teorierna om att elevernas fysiska aktivitet är ett grundläggande mål 

inom ämnet – där kunskapen om en hälsosam livsstil enligt läroplanen även är en grundläggande 

punkt att få lärdom för människors välbefinnande. 

 

 

2.4 Begreppet salutogenes 

År 1960 emigrerade professor Aaron Antonovsky till Israel där han arbetade med 

medicinsk sociologi i olika projekt (Antonovsky, 2005). Efter några år intogs en ny 

hälsoinriktning som skulle resultera i den kända teorin för att se på hälsan, den salutogenetiska 

modellen, som presenterades i hans bok Health, stress and coping. Den publicerades 1979 

efter att han hade undersökt en grupp israeliska kvinnor för hur de hade anpassat sig till bland 

annat klimakteriet. När resultaten hade analyserats såg Antonovsky att de israeliska kvinnorna 

alltjämt uppfattade sig ha en god hälsa. Detta trots att kvinnorna hade genomgått och 

överlevt olika fysiska eller psykiskt plågande i livet. Till exempel hade några upplevt tortyr i 

koncentrationsläger, krig och mist vänner, familj eller barn. Kvinnorna bedömdes trots den 

bakgrunden att ha en god psykisk som fysisk hälsa. Det fick Antonovsky att ifrågasätta de 

författare som arbetade med det ledande hälsosynsättet för stunden, patologiskt synsätt. Det 

patologiska synsättet innebär att man försöker förklara varför människor blir sjuka och av 

vilken anledning individer hamnar i en viss sjukdomskategori. Synsättet håller även isär friska 

gentemot de sjuka och riktar in sig på att försöka förklara varför människan blir sjuk. Till 

skillnad från detta presenterade Antonovsky en hälsoteori som koncentrerar sig på varför 

människan hamnar i den positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa; vad utvecklar hälsa 

och hur kvarhåller människan sitt välbefinnande? Rydqvist och Winroth (2004:13) 

beskriver hälsoteorin salutogenetiskt perspektiv som ”hälsans ursprung” på grund av 

begreppets betydelse och som går ut på den positiva innebörden av begreppet hälsa som 

innehåller förutsättningen för tanken och inte sjukdom och hälsa, som är fallet i det 

patogenetiska synsättets utgångspunkt. Men Antonovsky förklarar att båda dessa perspektiv 

är komplementära, där det patogenetiska synsättet inte är något man ska överge: 
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”Det är till exempel viktigt att man arbetar vidare med teori, prevention och 

behandling av cancer, att man uppmärksammar stressorers sjukdomsalstrande 

följder, och att man söker efter nya mediciner.” (Antonovsky, 2005:40). 

 

 
Det var upptäckterna i de salutogenetiska perspektivets frågeställningar med vad som gör att 

människor blir och förblir friska som ledde till att begreppet känslan av sammanhang, KASAM, 

formulerades som kärnan i svaret på den salutogenetiska frågan (Antonovsky, 2005). 

 

 

2.5 Känsla av sammanhang, KASAM 

Om salutogenes utgör ett nyckelbegrepp i Antonovskys hälsoteori så bildar KASAM ett annat 

(Antonovsky, 2005). Begreppet KASAM står för känsla av sammanhang och är ett 

förhållningssätt som visar i vilken grad människan kan hantera livets olika situationer den ställs 

inför. Antonovsky menar på att genom att mäta en människas värde av KASAM så kan det 

identifiera hur benägen en person är att prestera och bemöta livets utmaningar. Personer med 

stark KASAM är mer mottagliga för kommande utmaningar i samband med att de i en högre 

förmåga väljer förnuftiga lösningar utifrån sitt eget register lämpligt för sitt ändamål. Enligt 

Antonovsky så befinner sig människan varken i den friska eller sjuka polen utan istället ständigt 

håller sig i rörelse emellan dessa två. Det som enligt han är viktigt är att bevara att en persons 

position kontinuerligt rör sig mot den friska polen, alltså hur individen upplever KASAM. När 

resultaten analyserades av intervjuerna han gjorde så formades olika teman fram som 

karakteristiskt upprepade sig. ”Gång på gång kunde jag identifiera tre sådana teman, vilka jag 

nu betraktar som de tre centrala komponenterna i KASAM.” (Antonovsky, 2005:43). Dessa tre 

samspelta komponenter som tillsammans har en inverkan på hälsan valde han att kalla för: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid.). 

 

 

2.6 Begriplighet 

Thedin Jakobsson beskriver begreppet begriplighet: 
 

 
”Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever att händelser i 

tillvaron, både yttre och den inre, är konkreta, gripbar, ordnade och 

strukturerade i stället för slumpmässiga och oförklarliga.” (2012:189). 
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Antonovsky (2005) förklarar vidare att människan med en hög grad av begriplighet kommer att 

möta livets utmaningar i sin framtid med förståelse och förmåga att bedöma verkligheten. ”Död, 

krig och misslyckanden kan förekomma, men sådan människa förmår att gör dem (be)gripbara.” 

(Antonovsky, 2005:44). Vidare kopplar även Thedin Jakobsson (2012) detta till idrottslärarens 

yrkesroll och de didaktiska frågeställningarna vad och varför. Hon menar på att i ämnet Idrott 

och hälsa så är det lärarens uppgift att vara anpassningsbar i sin planering av undervisning 

utifrån elevernas utvecklingsstadium. Detta så att de upplever känslan av trygghet och 

begriplighet i de moment som förekommer under undervisningen. Vidare skriver hon att 

”Misslyckanden kan förekomma, men när begripligheten är hög för en människa innebär det att 

tillvaron ändå ter sig gripbar” (Thedin Jakobsson, 2012:189). Detta betyder att i planeringen av 

moment och övningar måste läraren ta hänsyn till vad som ska göras och varför just de 

alternativen har valts. Författaren menar att det som lärare innebär att man i undervisningen 

behöver förklara i ord och handling vad om skall hända, hur aktiviteterna går till och varför 

eleverna skall göra på ett speciellt sätt (ibid.). 

 

 

2.7 Hanterbarhet 

Begreppet hanterbarhet innebär förmågan att hantera och möta olika krav eller andra olyckliga 

händelser utifrån sina egna resurser (Antonovsky, 2005). Inom ramen för egna resurser 

placeras även det ”som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av behöriga andra – 

make eller hustru, vänner, kolleger, Gud, historien, partiledare, en läkare – som man känner 

att man kan räkna med och som man litar på.” (Antonovsky, 2005:45). Vidare skriver 

författaren att livet innehåller olyckliga händelser, som kan göra att människan känner sig 

som ett offer för omständigheterna eller ha en känsla av att livet är orättvist. Personer som 

har en hög grad av denna komponent, hanterbarhet, hanterar olyckliga händelser efter sin 

egen förmåga på bästa tillvägagångsätt istället för att ge upp och sörja för alltid. Thedin 

Jakobsson (2012) skriver att läraren i undervisningen kan försöka öppna upp för möjligheten 

för elever att hantera sina egna fysiska, psykiska och sociala resurser, men även kroppsligt 

kunnande. Läraren behöver även låta elever ha tillgång till rätt utrustning och redskap för att 

kunna delta i alla aktiviteter (ibid.). 

 

 

2.8 Meningsfullhet 

Den sista och tredje komponenten i begreppet känsla av sammanhang är meningsfullhet, som 

Antonovsky (2005) idag ser på som en motivationskomponent för begreppet KASAM. Personer 
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som visade på stark KASAM gav i intervjuerna känsla av meningsfullhet genom att framföra 

områden i livet som var viktiga för dem, en positiv framtidstro. De utmaningar som 

personerna stod inför i livet hade betydelse, värda att investera i, med ett emotionellt 

engagemang. Känsla av sammanhang handlar huvudsakligen inte om en kognitiv aspekt, istället 

är delaktighet, engagemang i situationen och känslan av att kunna påverka där vikten läggs 

enligt Antonovsky. Vidare menar han att personer är motiverade och välkomnar de 

utmaningar de står inför, istället för att se dem som bördor (ibid.). 

 

 
KASAM–komponenten meningsfullhet skulle kunna kopplas till ämnet Idrott och hälsa där 

läraren arbetar för att få och hålla eleverna motiverade, vilket är en viktig del av yrkesrollen 

enligt Thedin Jakobsson (2012). Författaren påpekar vikten av att läraren skapar ett intresse och 

har en förmåga att skapa engagerande och utmanande situationer för eleverna. L ä r a r e n  

ställs inför en svår och problemfylld uppgift, då något som är meningsfullt för en elev kan 

vara det omvända för en annan – meningslöst. Som exempel skriver författaren ”Är man 

skolad i att idrott går ut på att prestera idrottsliga resultat kan det te sig meningslöst att 

delta i undervisning som har till syfte att utveckla kroppskompetens genom samarbetsövningar 

eller att förstå hur man kan träna för att må bra” (Thedin Jakobsson 2012:191). Vidare menar 

författaren att nyckeln till skapandet av meningsfullhet för eleverna kan nås genom att skapa ett 

intresse för fysisk aktivitet. 

 

 

2.9 Teoretiska och praktiska inriktningar 

Gymnasieverksamheten är uppdelad i två kategorier där det återfinns flera olika inriktningar. 

En av de två kallas för teoretiska/studieförberedande inriktningar då de syftar till att förbereda 

eleven för vidare studier efter gymnasiet. Den andra är yrkesförberedande inriktningar där 

eleverna studerar program som inte gör dem automatiskt behöriga till högskole- och 

universitetsutbildningar. Denna inriktning kan även genomföras som gymnasial 

lärlingsutbildning och innehåller arbetsförlagd lärande för eleverna – vilket resulterar i att 

yrkesförberedande inriktningar symboliserar ett mer praktiskt lärande (Skolverket, 2011). I 

antagningsproceduren till gymnasiet finns det olika behörighetskrav som den ansökande ska ha 

uppnått för att bli beviljad en plats. Där krävs det godkänt i svenska/svenska som andraspråk, 

engelska, matematik och det ihop med minst godkänt i ytterligare nio ämnen. Till de teoretiska 

inriktningarna behövs det även godkänt betyg i vissa specifika ämnen för vissa program. Där 

skiljer sig dessa två kategorier åt då behörighetskraven till de praktiska inriktningarna är lägst 

godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och minst godkänt i ytterliga 
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fem ämnen (ibid.). Eftersom antagningskraven skiljer sig åt så blev det intressant att jämföra 

teoretiska och praktiska program med varandra för att få en förståelse om elevers närvaro 

i ämnet Idrott och hälsa 1. 

 

 

2.10 Genus 

Genus har varit något som berört ämnet Idrott och hälsa under en längre tid – historiskt sett. 

Från starten av idrottsundervisningen var d e t  e n b a r t  pojkar som fick delta i ämnet och 

flickorna välkomnades inte förrän omkring 1842 (Larsson, 2012). Det tog även flera år 

innan undervisningen i ämnet blev gemensam då den tidigare hade varit könsåtskild. Idag har 

Skolverket tydligt markerat i Skollagen (SFS 2010:800) att ett av värdena som utbildningen ska 

skapa är jämställdhet mellan kvinnor och män. Undervisningen för alla ämnen ska gestalta 

denna grundvärdering och så även ämnet Idrott och hälsa. Larsson (2012) nämner 

likabehandlingslagens uppkomst som ett försök till att lyfta fram och skapa ett mer aktivt 

arbete kring en likvärdig utbildning och likabehandling. Lärarens ansvar är att i sin 

planering av undervisningen ha tillgång till de didaktiska redskapen som behövs för att 

organisera en lektion innehållandes likvärdighet samt likabehandling. Vidare menar Larsson 

(2012) att elevers upplevelse av en typ av undervisning kan bli avgörande i hur de ser på och 

upplever ämnet. Det är därför viktigt att idrottsundervisningen planeras utifrån dessa 

värdegrunder. Detta eftersom det kan leda till att fler upplever idrotten som något positivt och 

väljer att delta. Då Skollagen (SFS 2010:800), som nämnts tidigare i avsnittet, tar upp 

jämställdhet så finns det starka skäl till att läraren har detta i åtanke vid sin planering av 

idrottsundervisningen. Det faller då intressant för denna studies undersökning då det kan 

påverka pojkar och flickors närvaro i ämnet Idrott och hälsa 1. 

 

 

2.11 Tidigare undersökningar 

Engströms (2010) undersökning om motionsutövares relation till utbildningsnivå visade på ett 

starkt samband mellan dessa två komponenter. Även Sollerhed (2006) presenterar ett resultat 

som visar att bra fysiskt tillstånd har ett starkt samband till elevers betyg i ämnet Idrott och 

hälsa. Samtidigt som hon i sin avhandling lyfter fram att KASAM har ett samband till elevers 

betyg och engagemang till ämnet: 
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“If children feel that they are able to manage (manageability), they are less 

anxious and know what the demands are about (comprehensibility), they want 

to continue to do the activity and find it stimulating and meaningful 

(meaningfulness).” (Sollerhed A-C, 2006:54). 

 

 
I avhandlingen refererar Sollerhed (2006) till Antonovskys teori KASAM innehållandes de tre 

komponenterna; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Sollerhed presenterar ett 

resultat som visar på att hög KASAM har en relation till positiv inställning och högre betyg i 

ämnet Idrott och hälsa. Hon konstaterar även det omvända – att KASAM påverkas positivt av 

Idrott och hälsa och fysisk aktivitet om en positiv inställning finns till dessa. Vidare menar 

författaren att det kan vara en förutsättning till elevers vilja att delta och lyckas inom ämnet 

Idrott och hälsa genom deras känsla av sammanhang. Thedin Jakobsson (2012) skriver även att 

hon tror det är viktigt i processen att utgå från känsla av sammanhang för att få elever att delta 

i undervisningen. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen om huruvida elevernas upplevelse av KASAM 

kan sättas i relation till deras närvaro i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Antonovskys 

teori och enkät används som ramverk i undersökningen för att få fram ett resultat. I 

undersökningen framställs även skillnader könen emellan samt  en  jämförelse  mellan  

teoretiska  och praktiska gymnasiegrupper. 

 

 
Frågeställningar 

 Finns det ett samband mellan elevers känsla av sammanhang och deras närvaronivå på 

gymnasiet i ämnet Idrott och hälsa 1? 

 Hur ser elevers känsla av sammanhang och deras närvaro ut i en jämförelse mellan de 

teoretiska och praktiska gymnasiegrupperna? 

 Finns det likheter och olikheter pojkar och flickor sinsemellan? 
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4 Metod 

4.1 Urval 

Enligt Trost (2012) finns det flera olika faktorer som påverkar urvalets storlek men att det 

egentligen inte finns några givna svar, men han nämner att ju större urval desto större 

sannolikhet som en tumregel. 

 

 
Mätningen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige där gymnasielever från fyra olika 

klasser som har läst ämnet Idrott och hälsa 1 under vårterminen 2014 deltog. Andra skolor blev 

tillfrågade att delta i undersökningen men då deras planering inte hade utrymme för ett sådant 

medverkande valdes istället alla fyra gymnasieinriktningar ut från samma skola. Dessa 

inriktningar blev sedan indelade i teoretiska respektive praktiska grupper som i studien 

jämfördes sinsemellan. Respondenterna gick i årskurs 3 på gymnasiet under studiens 

genomförande. Sammanlagt deltog 106 respondenter av 850 elever på skolan. De fyra  olika  

klasserna valdes strategiskt ut efter deras gymnasieinriktningar och delades upp i två 

grupper. De presenterade två olika studievägar som finns att välja på för eleverna inför 

gymnasiet, teoretisk respektive praktisk studieväg (Skolverket, 2011). En av de två benämns 

som högskole- eller studieförberedande inriktning innehållandes program som gör individen 

behörig för att studera vidare på högskole- och universitetsutbildningar. De programmen 

kallas även för teoretiska inriktningar då de syftar till att förbereda eleven för vidare 

studier efter gymnasiet. De andra programmen är yrkesförberedande inriktningar där 

eleverna läser program som inte gör dem automatiskt behöriga till högskole- och 

universitetsutbildningar. Denna inriktning kan även genomföras som gymnasial 

lärlingsutbildning och innehåller då arbetsplatsförlagt lärande för eleverna – vilket resulterar i 

att yrkesförberedande inriktningar symboliserar ett mer praktiskt lärande (ibid.). 

 

 
Grupp ett bestod av två teoretiska inriktningar (studieförberedande) och grupp två bestod av två 

praktiska inriktningar (yrkesförberedande). I grupp ett placerades samhällsprogrammet (SA), 

bestående av 33 elever varav 23 var män och 10 var kvinnor samt ekonomiprogrammet (EK), 

bestående av 26 elever varav 10 var män och 16 var kvinnor. I grupp två placerades handels- 

och turismprogrammet (HT), bestående av 20 elever varav 5 var män och 15 var kvinnor samt 

estet- och mediaprogrammet (ESM) bestående av 27 elever varav 10 var män och 17 var 

kvinnor (se tabell 1 i avsnitt 5). I undersökningssyfte blev det intressant att göra denna 

jämförelse  eftersom  de  olika  inriktningarna  skiljer  sig  åt  i  studieväg.  De som deltog i 
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undersökningen valdes ut efter de kontakter med lärare som fanns till hands. Utifrån lärarnas 

rekommendationer, med hänsyn till studiens frågeställningar, valdes de olika 

gymnasieinriktningarna och klasserna ut – vilket bidrog till att denna målpopulation valdes ur 

ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Utifrån frågeställningarna som söker svar på hur många som deltar på idrotten i samband med 

elevernas KASAM–nivå och hur vanlig den kopplingen är, så utgick studien ifrån ett 

kvantitativt perspektiv i form av en enkätundersökning (Trost, 2012). Eftersom Antonovsky 

(2005) använder enkätfrågor i sina undersökningar vid mätning av KASAM så var valet 

naturligt att använda sig av den redan tillgängliga metoden med framtagen enkät. Johansson 

och Svedner (2010:22) menar ”att inte använda etablerade metoder är som att försöka sig 

på att uppfinna hjulet på nytt; troligen blir resultatet ett skev och knaggligt hjul som inte tjänar 

sitt syfte särskilt väl”. 

 

 
Enkäten finns i två framtagna varianter; den mindre omfattande innehållandes 13 frågor samt 

den större innehållandes 29 frågor (Antonovsky, 2005). I denna studie valdes den mer 

omfattande enkäten. Den valdes ut för att få ett mer trovärdigt resultat framför en genväg med 

mindre frågor som kunde resultera i en sämre utgång av studien. Det utvalda KASAM– 

formuläret innehåller varierande svarsalternativ som till exempel; har aldrig den känslan eller 

har alltid den känslan samt har aldrig hänt eller har hänt ofta. Alternativen är rangordnade ett 

till sju där man ska markera en siffra efter hur väl ens känsla överensstämmer med de 

två svarsalternativen på en fråga (se bilaga 1). 

 

 
Resultatet av formuläret räknas ut med hjälp av poäng, där varje siffra på svarsalternativen även 

motsvarar den andel poäng som tas med; siffran ett ger en poäng och siffran sju ger sju poäng 

(Antonovsky, 2005). Detta förutom på tretton av frågorna där Antonovsky har valt att vända på 

svarsalternativen så siffra sju ger ett poäng och siffra ett ger sju poäng. Dessa frågor är 

markerade med O (se bilaga 1). Detta resulterar i att lägsta potentiella poäng är 29 och högst är 

203. Mätningen innebär att ju högre antal poäng individen får desto starkare KASAM har den. 

Genomsnittligt KASAM–värde är svårt att få bakgrund till enligt Antonovsky. Istället har han 

som en vägledning utifrån hans forskning framfört att starkt KASAM–värde är cirka 160 poäng, 

medelvärde är cirka 135 poäng och svagt värde är under 120 poäng. Enkätens resultat kan även 

delas upp i de tre komponenterna som beskrevs i bakgrunden, där Antonovsky menar att 
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mätning av varje komponent även kan göras för att få fram exempelvis en individs nivå av 

meningsfullhet. Dock användes inte den delen av enkäten eftersom det inte var studiens syfte 

och huvudmål. Det gjordes ett tillägg på Antonovskys KASAM–enkät som en fristående 

kompletteringsfråga där respondenterna fick kryssa i en ruta om de var man eller kvinna (se 

bilaga 1). 

 

 
Elevernas närvaro togs fram med hjälp av närvarojournaler och utifrån programmet Skola 24 

(nätversionen, hämtad 2014-11-26) från deras studier i Idrott och hälsa 1. Skola 24 är ett 

program som används av den undersökta skolan för att registrera elevers närvaro genom en 

hemsida. Där närvarostatistiken lagras som ett hjälpmedel för föräldrar, lärare eller som i detta 

fall för ett undersökningssyfte. Detta för att man enkelt ska kunna ta del av informationen. 

Det används även av centrala studiestödsnämnden (CSN) för att besluta om elever har 

tillräckligt hög närvaro för att ha rätt till bland annat studiestöd. 

 

 
Kylén (2004) skriver att enkät som metod ger resultatet av en statistisk form som senare går att 

arbeta med och analysera. KASAM–mätningen resulterar i statistik som gör det lätt för 

forskaren att jämföra närvarostatistiken i förhållande till KASAM–teorin. Detta 

tillvägagångssätt ger även utrymme för att nå ut till en större mängd respondenter som leder till 

ett bredare resultat tack vare att en större mängd information kan mottas samtidigt (ibid.). 

Insamlingen av informationen, KASAM och närvaro, förekommer i siffror vilket underlättar 

arbetet att finna ett samband mellan områdena. 

 

 

4.3 Procedur 

Tillvägagångsättet för proceduren startade med att nyttja det tillgängliga kontaktnätet över 

lärare inom ämnet. Som första steg kontaktades de utvalda lärarna på skolan genom ett 

telefonsamtal som resulterade i ett personligt möte – ett möte där tre lärare var samlade för att 

ta del av information om studiens syfte och om det var något som de kunde tänka sig vara en 

hjälpande hand i. Lärarna ställde sig positiva till att fylla den funktionen och kom med förslag 

på lämpliga gymnasieklasser och inriktningar för undersökningen. De fyra inriktningarna (SA, 

EK, HT och ESM) valdes strategiskt fram i samråd med lärarna, därefter planerades 

lämpliga tidpunkter efter elevernas skolschema för när utförandet skulle äga rum. På samma 

elever som skrev KASAM-enkäterna togs sedan deras närvaronivå fram. Dessa två variabler 

formade sedan studiens korrelationer som presenteras i resultatet. 
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4.4 Analysmetoder 

Undersökningen har genomförts med en kvantitativ metod där de två variablerna KASAM och 

närvaronivå presenteras i form av siffror och statistik. Variabler som syftar på de mätvärden 

som intresserar en undersökning beskrivs oftast med hjälp av en mätskala (Trost, 2012). 

Variablerna i denna studie baseras på en rangordningskala och av den anledningen används 

bland annat stapeldiagram i presentationen av resultatet. Med hjälp av mjukvaruprogrammen 

Word och SPSS kunde stapeldiagram och tabeller skapas som var fördelaktigt när studiens 

resultat skulle sammanföras. I den processen när stapeldiagrammet skapades så kategoriserades 

även resultaten som sedan tilldelades olika färger. Det gjordes av anledningen att underlätta för 

att söka och hitta olikheter och likheter i resultatavsnittet (Trost, 2012). Vidare menar 

författaren (2012:20) att tre steg av kvantitativa studier går att urskilja i processen: ”Se på 

datainsamlingen som ett av de första stegen i denna process. Det andra steget blir då bearbetning 

eller analys av data, och det tredje steget blir tolkning av analysen/bearbetningen”. Denna 

process med liknande steg är något som denna studie har tillämpat i arbetat för att få fram ett 

resultat. 

 

Det statistiska instrument som har används för att bearbeta och analysera data är programmet 

SPSS. Med programmet SPSS räknades medelvärden (mean), standardavvikelse 

(Std.Deviation = standardavvikelsen, hur mycket observationerna i genomsnitt avviker från 

medelvärdet) fram och en korrelation (r) gjordes ihop med en signifikansanalys. Korrelation 

används som ett statistiskt redskap när ett samband mellan två variabler ska tas fram. Det 

förklarar hur starkt sambandet är mellan två uppsättningar av data. Värdena som 

resulterar ur en korrelationsanalys kan hamna mellan -1 och +1, i detta sammanhang betyder 

0 att inget samband finns. Om värdet har ett subtraktionstecken framför sig betyder det att en 

negativ korrelation existerar, där -1 anger maximalt negativt samband. Om värdet innehåller 

additionstecken framför sig betyder det att en positiv korrelation förekommer, där +1 anger 

maximalt positivt samband, vilket betyder att variablernas värden överensstämmer med 

varandra. Både -1 och +1 är starka korrelationer, resultat som presenterar antingen -1 eller 

+1 visar på optimalt samband mellan variablerna. Det som ger en svagare korrelation, är 

resultat som hamnar närmare noll (Wahlgren, 2012). För att få svar på hur väl trovärdigt 

resultatet var så gjordes en signifikansanalys. Ur en sådan analys ges vetskapen om det 

är slumpen som gjort att ett sambands syns eller om sambandet är verkligt. ”Även om du 

aldrig helt kan utesluta risken att avfärda en sann nollhypotes, så kan du minska den genom 

att välja en låg signifikantsnivå 
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som du jämför sannolikheten du får från dina test mot” (Eliasson, 2010:111). För att minimera 

risken för statistisk fel marginal i studien, så valdes signifikantsnivå, 0,01. 

 

 

4.5 Etik och konfidentialitet 

Undersökningen följer de fyra etiska riktlinjerna som vetenskapsrådet har sammanställt 

(Vetenskapsrådet, 2010:56). Eleverna i undersökningen blev informerade om vad studiens syfte 

var och vilken roll de skulle fylla, vilket följer den första riktlinjen; informationskravet. 

Vidare informerades eleverna om samtyckeskravet – att deras deltagande är frivilligt och att de 

under vilken tidpunkt som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak samt utan 

några som helst konsekvenser. Eftersom alla deltagare i undersökningen var över 18 år 

krävdes det inte något samtycke ifrån vårdnadshavare. Vidare beskrevs att allt material som 

s k u l l e  insamlas kom att följa de konfidentialitetskrav som finns framtaget som en etisk 

riktlinje. Med det menas att elevernas undersökningar inte är tillgängliga för obehöriga 

personer att ta del av samt att undersökningen inte efterfrågar personuppgifter eller 

liknande information. Detta medförde att elevernas deltagande blev anonymt i enkäten och 

att det inte kunde identifieras av andra personer. Nyttjandekravet var även något som lyftes 

fram som förklarade att den insamlade informationen av elevernas deltagande inte skulle 

delas med till kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. Det poängterades för 

eleverna att vid färdigställd studie kommer den med innehållandes resultat av insamlad 

information att publiceras och finnas tillgänglig på Internet. 
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5 Resultat 

I undersökningen är de fyra gymnasieinriktningarna presenterade utifrån de två studievägarna, 

teoretisk respektive praktisk. I följande avsnitt presenteras resultaten i olika tabeller och 

figurer. De olika gymnasieinriktningarna benämns med följande förkortningar i studien så 

även i detta avsnitt; samhällsprogrammet (SA), ekonomiprogrammet (EK), turismprogrammet 

(HT) och mediaprogrammet (ESM). Dessa gymnasieinriktningar har förts samman till 

studiens två jämförande grupper. SA och EK bildar den teoretiska gruppen och HT 

tillsammans med ESM bildar den praktiska gruppen. I tabellen nedan har det även 

förtydligats hur urvalets elever är fördelade i undersökningen. 

 

 

Tabell 1. Visar information om hur urvalet är fördelat i antal bland de olika gymnasiegrupperna. Den visar även 

en spalt med information om de totala antalet för alla inriktningar och hur könsfördelningen är i undersökningen. 

 
 
 

 

 

 

5.1 Urvalets närvaro och KASAM 

I figur 1 går det att se spridningen av elevernas närvaro i ämnet Idrott och hälsa 1. Figur 

1 är utformat så att den lodräta linjen ger information om antal elever och elevernas 

närvaronivå visas på den vågräta linjen. Ett gemensamt medelvärde på 75 % och en 

standardavvikelse på 10,169 för alla elever som deltog i undersökningen. 

Undersökningens lägsta närvaro var 56 % och det var en elev som resulterade på den 

platsen. Det noterades även i datainsamlingen att endast tre personer hade 100 % 

närvaro av de undersökta eleverna och dessa tre elever var flickor. Två av dem 

studerade inriktningen EK och en SA. Det var flest elever som visade upp en närvaro 

mellan 70-79 %, där hamnade 38 stycken av hela urvalet. 

Inriktning Antal totalt Pojkar Flickor 

Teoretisk 59 33 26 

Praktisk 47 15 32 

Alla inriktningar 106 48 58 
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Figur 1. X = visar inom vilken närvaronivå individerna återfinns i och Y = visar antal individer. 

Std.Deviation = standardavvikelsen, hur mycket observationerna i genomsnitt avviker från medelvärdet. 

 
 

I figur 2 i detta avsnitt går det att se individernas spridning av deras resultat ifrån 

KASAM- testet. Figur 2 har strukturen att den lodräta linjen visar antal elever och den 

vågräta linjen visar KASAM – värdena. Medelvärdet gemensamt för hela urvalsgruppen 

blev 135 och standardavvikelsen resulterade i 17,201. De var två elever som resulterade 

med lägst KASAM – värde och de var 90. Den som uppmätte högst fick 181 vilket var en 

elev. I gruppen med resultat 130-139 återfanns flest individer, 38 stycken. När 

resultatfilen studerades noterades att de två högsta KASAM-värdena (176 och 181) erhölls 

av två EK inriktade flickor. Det visade sig än mer intressant då samma två individer 

även var två av de tre elever som hade 100 % närvaro i undersökningen. Detta gav en 

ledtråd till att studiens två variabler kan erhålla ett samband mellan sig. 
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Figur 2. X = visar inom vilken KASAM - nivå individerna återfinns i och Y = visar antal individer. 

Std.Deviation = standardavvikelsen, hur mycket observationerna i genomsnitt avviker från medelvärdet. 

 
 

5.2 Hur ser elevers känsla av sammanhang och deras närvaro ut i en 

jämförelse mellan de teoretiska och praktiska gymnasiegrupperna? 

 

Tabell 2. Tabellen visar teoretiska och praktiska gruppernas medelvärde (Mean) i KASAM och närvaro. 
 

 
typ skola   

kasam 
 

närvaro 
 

teori 
 

Mean 
 

138,69 
 

81,41 
  

N 
 

59 
 

59 
 

praktisk 
 

Mean 
 

131,74 
 

69,15 
  

N 
 

47 
 

47 
 

Total 
 

Mean 
 

135,61 
 

75,97 
  

N 
 

106 
 

106 
 
 

Resultatet visar att de två teoretiska inriktningarna SA och EK hade ett gemensamt 

högre KASAM–värde på 138 jämfört med de två praktiska inriktningarna HT och ESM 

som hamnade på 131. Samma två grupper, SA och EK, hamnade även högst vad gäller 

närvarostatistiken. De teoretiska inriktningarna hade ett högre gemensamt värde på 81 

% närvaro jämfört med de praktiska på 69 % närvaro. Detta framgår i figur 3 där 

de praktiska respondenternas resultat tydligt är samlade på den lägre nivån av 

närvaroprocent. Värt att notera i resultatet är skillnaden på 12 % i närvaro och 7 poäng i 

KASAM–värde mellan de teoretiska och praktiska inriktningarna. 
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Figur 3.  X = närvaro i procent och Y = antal 
 

 
 
 

5.2.1  Korrelationsanalys 

Tabell 3 presenterar resultatet av korrelationsanalysen och den visade 0,647 vilket betyder att 

det fanns ett starkt samband mellan variablerna närvaro och KASAM bland de undersökta 

eleverna. Detta betyder att elevernas närvarostatistik har ett positivt linjärt samband med deras 

nivå av KASAM, närvaro och KASAM följer varandra i resultatet. Ett statistiskt signifikant 

samband finns, vilket framgår av p – värdet (Sig.) som hamnade under studiens signifikantsnivå 

0,01 vilket visas i tabell 3. 
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Tabell 3. Den visar att korrelationen mellan närvaro och KASAM är stark med resultatet 0,647. 

Stjärnorna (**) i tabellen kompletterar p-värdet (Sig.) och här betyder de två att resultatet är signifikant. 

Det går även att läsa av att 106 enheter (elever i denna undersökning) ingick i analysen, N = antalet 

observationer. 

 
 

Correlations 

Tabell 3  kasam  närvaro 

KASAM Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 1 ,647**
 

 
,000 

 

 N   

106 
 

106 

Närvaro Pearson Correlation 

 
Sig. (2-tailed) 

 ,647**
 

 
,000 

1 

 

 N   

106 
 

106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

5.3   Pojkar och flickors likheter och olikheter 

När pojkar och flickor jämfördes så visade resultatet att nästan inget skiljde dem åt 

(Tabell 4). Pojkarnas medelvärde i KASAM hamnade på 135 och närvaron på 76 %, medan 

flickornas resultat blev 135 i KASAM och 75 % i närvaro. Eftersom studiens syfte var a t t  

u n d e r s ö k a  ev en t u e l l t  sambandmellan KASAM och närvaro blir likheten i denna 

jämförelse intressant. Båda könen visade nämligen en liknande nivå av KASAM, följt av 

ett liknande resultat i närvaron (endast 0,97 % skiljer könen sinsemellan där). Detta visar en 

tendens till att studiens två variabler kan ha ett samband till varandra bland respondenterna. 

Det ska dock noteras att antal respondenter för de två könen skiljde sig åt, 48 pojkar och 58 

flickor deltog i studien. 
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Tabell 4. Tabellen visar könens medelvärde (Mean) i KASAM och närvaro. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Noterbart är att av hela urvalet var det endast tre elever som hade 100 % närvaro och det var 

alla t r e  flickor tillhörande den teoretiska gruppen. Bland flickorna återfanns även studiens 

högsta resultatvärde av KASAM, 181 poäng, även den från en teoretiska inriktning (EK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4. Närvaro i procent = x och antal = y 

 
kön   

kasam 
 

närvaro 
 

pojke 
 

Mean 
 

135,63 
 

76,50 
  

N 
 

48 
 

48 
 

flicka 
 

Mean 
 

135,60 
 

75,53 
  

N 
 

58 
 

58 
 

Total 
 

Mean 
 

135,61 
 

75,97 
  

N 
 

106 
 

106 
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Figur 5. KASAM = x och antal = y 
 
 

 
En jämförelse gjordes även mellan könen i de teoretiska och praktiska grupperna då dessa 

resultat föll sig intressanta för studien. Det noterades att närvaro och KASAM följer 

varandra även här i sina resultat. Flickorna inom de teoretiska inriktningarna hade högst närvaro 

med 83  % följt av de teoretiskt studerande pojkarna som hamnade på 80  % (Figur 6). I de 

praktiska inriktningarna visade flickorna upp något högre närvaro än pojkarna – där siffrorna 

visade 69 % för flickorna respektive 68 % för pojkarna. Det visar sig intressant för 

undersökningen då även KASAM–värdena följer samma turordning i jämförelsen. De 

teoretiska inriktningarna hamnade högst, där flickorna fick 140 och pojkarna 137 (Figur 7). 

Samma turordning återfanns även för de praktiska inriktningarna, där flickorna hamnade på 132 

och pojkarna på 131. Undersökningens resultat visar på en tendens att de gymnasiegrupperna 

som hade ett högre KASAM–värde även hade en högre närvaro. Resultatet gäller även omvänt – 

de inriktningarna med högre närvaro visade ett högre KASAM–värde. 
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Figur 6. Lodrätt visar medelvärde för närvaro och vågrätt resultat för olika kategorier. 

 

 

Figur 7. Lodrätt visar medelvärde för KASAM och vågrätt resultat för olika kategorier. 
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6 Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Studiens huvudsyfte var att jämföra de två variablerna KASAM och närvaro för att se om det 

fanns något samband. Hela urvalets medelvärde för KASAM resulterade i 135 och där var 

fördelningen bland respondenterna så gott som normalfördelad. Studiens högsta medelvärde 

för KASAM presenterade flickorna i de två teoretiska inriktningarna SA och EK. Deras 

gemensamma undersökningsvärde var 140 i KASAM-värde. I samma kategori presenterade 

den praktiska inriktningen HT lägst KASAM-värde bland de olika jämförelserna med 131. 

 

 
Undersökningens respondenter visade 75 % i medelvärde gällande närvaron. Där hamnade den 

teoretiska inriktningen EK på det högsta medelvärdet, 82 %. Lägst medelvärde och 

närvaro enligt undersökningen hade den praktiska inriktningen HT med 68 %. Det noterades 

även i uppdelningen mellan teoretiska och praktiska inriktningar att det fanns en större skillnad 

gällande närvaro. De praktiska inriktningarna hade gemensamt 69 % i medelvärde för närvaro, 

vilket var 12 % lägre än de teoretiska. Hos dem återfanns även den största spridningen av 

närvaro bland respondenterna i undersökningen. Anledningen till detta kan ha varit den höga 

andel elever med mycket låg närvaro. 

 

 
Av undersökningens resultat av de två variablerna gjordes en korrelationsanalys för att mäta 

styrkan och sambandet mellan KASAM och närvaro. Korrelationsanalysen visade på ett starkt 

samband bland de 106 respondenterna som deltog, nämligen ett värde på 0,647. Detta betyder 

att de två variablerna hade ett linjärt samband i undersökningen. Av den anledningen gjordes en 

signifikansanalys, detta för att se om det fanns ett verkligt samband eller om det bara var 

slumpen som har gjort att ett samband existerar. Där visade resultatet att ett statistiskt signifikant 

samband finns då värdet hamnade under studiens signifikansnivå 0,01. Detta stärker 

undersökningens trovärdighet och kan ge en intressant ledtråd till vad som påverkar elevens 

närvaro i ämnet Idrott och hälsa 1. 

 

 

6.2 Tillförlitlighet 

Patton (2002) menar att frågan om trovärdighet uppstår redan när forskaren beslutar om 

inriktningen av studien, val av deltagare samt tillvägagångsättet att samla in material. Med de 

närvaroproblem som finns bland gymnasieelever, ansågs det finnas en tillräcklig grund till att 
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genomföra denna undersökning och därmed ses även syftet och frågeställningarna som 

relevanta. Denna studies undersökning gjordes på fyra olika gymnasieinriktningar på 

sammanlagt 106 av 850 elever på en skola, vilket leder till att resultatet inte är representativt 

för landets alla gymnasieskolor. För att få ett generaliserande resultat över kommunen, länets 

eller landets skolor hade urvalet behövt vara större. På grund av tidsramen för arbetet 

begränsades urvalet och visar istället resultatet för några elevers känsla av sammanhang med 

samband till närvaro. För att stärka studiens validitet och reliabilitet så valdes fyra olika 

inriktningar från både yrkesförberedande (praktiska inriktningar) och icke yrkesförberedande 

program (teoretiska inriktningar) för att uppnå ett bredare urval. Insamlingen av och mängden 

data anses vara lämplig samt relevant för undersökningens syfte. 

 

 
Trost (2012) nämner standardisering som en viktig komponent i genomförandet av en 

undersökning för att få en hög reliabilitet. Han syftar på att slumpinflytelsen ska minimeras så 

mycket som möjligt vid tillfället när respondenterna svarar på enkäterna. Detta för att en ny 

mätning vid ett annat tillfälle skulle kunna genomföras på samma urval och ge ett liknande 

resultat. I denna studie så genomfördes enkätundersökningen på alla respondenter under deras 

sista lektionstillfälle innan lunch. Vid varje tillfälle träffade respondenterna samma person som 

genomförde testet med dem, vilket fick betydelsen för att eventuella frågor skulle ge samma 

svar till respondenterna. Det var även samma person som presenterade och introducerade testet 

på ett likadant sätt inför varje tillfälle efter ett skrivet manus. Alla respondenter fick en 

timme till förfogande för att genomföra testet. Detta för att minska slumpinflytelsen genom 

att påverka respondenterna på dessa punkter. Något som tyvärr undersökningen inte kunde 

påverka var att få alla fyra respondentgrupper att genomföra enkätundersökningen samtidigt. 

Från att första gruppen genomfört testet till sista tog det cirka tre veckor, detta på grund av 

utomstående faktorer som inte gick att påverka. Några hade till exempel praktik, andra tentamen 

och några lärare ville inte flytta på sin planering. Med fyra olika inriktningar skapas även en 

viss problematik då de använder skilda byggnader och lektionssalar. Möjligheten att försöka 

använda samma miljö för alla grupper var inte möjlig på grund av schemaläggning av 

lektionssalar. Detta menar Trost (2012) kan påverka reliabiliteten negativt. Dock påminde de 

olika lektionssalarna mycket om varandra, vilket stärker mätningens förutsättningar till mer 

trovärdig. Sammanfattningsvis ses denna undersöknings reliabilitet vara hög eftersom 

respondenterna fick samma förutsättningar på flera punkter och även att enkätfrågorna 

genomfördes på samma sätt – det vill säga att samma rutin genomfördes vid alla tillfällen för 

att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Detta är något som Trost (2012) även tar upp 



28  

då han menar att om en undersökning genomförs på ett likdanande sätt så minskar utomståendes 

faktorers påverkan på resultatet. 

 

 
Validiteten stärks av studiens mätinstrument (Trost, 2012). Mätinstrumentet som användes i 

studien var Antonovskys KASAM–test för att få fram resultatet. Det finns flera gjorda tester på 

KASAM–formuläret som framlägger bevis för att validiteten är hög för detta mätinstrument 

(Nilsson, 2002). Varje frågeformulär kontrollerades vid inlämning för att se att alla frågor var 

besvarade, detta för att minimera risken för slumpartade misstag. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Genom denna studies resultat har en kännedom skapats om att det finns ett samband mellan 

elevers känsla av sammanhang och deras närvaronivå inom ämnet Idrott och hälsa 1. Thedin 

Jakobsson skriver att de faktorer ”som har betydelse för människans upplevelse av hälsan kan 

också ha betydelse för elevers upplevelse av idrott och hälsa och viljan att delta och anta 

utmaningar i ämnet” (2012:189). Det kan vara en avgörande faktor i hur läraren väljer att 

organisera undervisningen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. 

Dessa tre komponenter som ligger till grund för KASAM har visat sig ha en betydelse för 

elevers deltagande i undervisningen i denna undersökning. Det handlar om att skapa och 

leda en undervisning där eleverna känner begriplighet genom att förstå vad de gör och varför, 

men även att organisera lektionen så att varje elev upplever en form av trygghet och 

hanterbarhet i genomförandet av olika övningar. Meningsfullheten i detta avseende handlar 

om att eleverna känner ett engagemang och att undervisningen skapar ett intresse till fysisk 

aktivitet. 

 
Det kan betyda att undervisningens innehåll skulle kunna behöva anpassas utifrån individen 

eftersom teorin om KASAM har som utgångspunkt hur individen begriper sin värld som 

hanterbar, begriplig och meningsfull. Det kan betyda att lärarens uppgift blir att sätta upp 

realistiska anpassade mål för varje individ så att de får känna trygghet, vilket kan leda till att 

våga vilja delta. Detta belystes i bakgrunden till undersökningen. Att anpassa undervisningen 

efter varje individs förutsättningar och behov är även något som läroplanen tar upp angående 

ämnet Idrott och hälsa (Skolverket Läroplanen, 2011:83). Ser man till undersökningens urval 

av elever är planeringens innehåll kring undervisningen viktig på så sätt att KASAMs tre 

komponenter behövs för att öka viljan till att delta. Annerstedt (2007:89) skriver att ha 

välplanerade och genomtänkta lektioner är en viktig del i att få eleverna till att bli 
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motiverade och delta. Vidare menar Annerstedt att få elever till att delta kan handla om att 

skapa motivation. En planering med varierande aktiviteter behöver inte betyda mer 

motiverade och intresserade elever. Skapandet av en positiv miljö där eleverna känner 

engagemang och glädje till att vara med i undervisningen kan uppnås genom att stärka 

deras självkänsla (ibid. 2007). Detta kan sammankopplas med KASAM och framförallt 

komponenten meningsfullhet. 

 

Skapa motiverade och intresserade elever för fysisk aktivitet nämner Sollerhed (2006) att i 

processen för detta är glädjeskapandet en viktig del. Glädjen kan bidra till att positivt stimulera 

elevernas självkänsla kopplat till ämnet idrott och hälsa. Det betyder att deras inställning till 

ämnet växer sig mer positiv. Vidare kopplas det samman med att även elevernas betygnivå och 

deras förhållningssätt till fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa också har ett samband med 

varandra. Det som framgår är om det framgångsrikt lyckas skapa ett glädjande och positivt 

förhållande till ämnet idrott och hälsa för eleverna. Kan det även bidra till att eleverna stärker sin 

känsla av sammanhang, KASAM, vilket kan leda till att en större motivation för fysisk aktivet 

livet ut skapas. (Sollerhed, 2006). 

 

Denna undersökning visar ett samband mellan elevers KASAM och ämnet idrott och hälsa 1. 

Dock så framgår det i denna undersökning från en annan vinkel än vad Sollerhed (2006) 

redovisar. Undersökningen fokuserar på elevernas närvaro jämfört med deras nivå av KASAM. 

Dessa undersökningar ses som intressanta för varandra då båda anger KASAM som en variabel 

kopplat till elevers beteende i skolan inom ämnet idrott och hälsa. Framför allt betonar båda att 

ett samband finns. Det skapar även möjligheten till vidare forskning inom området. 

 
Studien har gett en inblick i hur elever ser på sig själva och vad som påverkar men även vad 

som behövs för att de ska våga vilja delta. Undersökningen har inte presenterat något 

generaliserande svar, dock en kännedom om att ett samband finns mellan KASAM och närvaro 

bland eleverna på den aktuella gymnasieskolan. Denna undersöknings urval har inte varit stor 

nog för att dra större slutsatser. Studien visar dock tecken på att elevers deltagande påverkas av 

deras KASAM. Det leder till att planeringen av undervisningen kanske ska anpassas utifrån 

individerna och Antonovskys teori av KASAM. Det är en ledtråd för läraren att använda sig av 

vid planeringen av undervisningen utifrån denna teori så att lektionen blir begriplig, hanterbar 

och meningsfull för varje elev. Det kan vara en faktor som är avgörande om eleven väljer att 

delta eller inte enligt denna studie. 
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6.4  Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka elevers KASAM–värde i förhållande till närvaronivå, vilket 

ledde till en kvantitativ studie. Att ett bekvämlighetsurval gjordes i genomförandet anses inte 

påverka utgången av studien – då det var lärare som valdes utifrån ett kontaktnät och sedan 

valdes strategiskt passande klasser ut till undersökningen. De utvalda respondenterna är därför 

inte påverkade av att ett bekvämlighetsurval har gjorts. Det betyder dock inte att resultatet är 

generaliserande eftersom detta hade krävt ett högre urval (Trost, 2012). 

 

 
I studien användes KASAM och närvaronivå som två variabler vilka båda visar sina resultat i 

siffror. Naturligt föll det då på plats att använda sig av en kvantitativ undersökning där KASAM–

enkäten framtagen av Antonovsky (2005) användes. Användningen av en redan beprövad teori 

och testad enkät har varit fördelaktig. En fördel var att fler kunde delta i undersökningen 

eftersom ingen tid behövde ges till att skapa ett eget enkätformulär. Johansson och Svedner 

(2010) nämner nämligen att skapandet av enkätformulär är något tidskrävande. Samtidigt lyfter 

författarna fram att det är ett klokt beslut att välja redan etablerade metoder för att få ett 

trovärdigt resultat som tjänar sitt syfte. Detta gjordes i denna studie och resulterade i att syftets 

frågeställningar kunde bli besvarade, vilket med hjälp av metodvalet blev möjligt. Eftersom 

tidsramen för arbetet inte gav utrymme för en bredare studie så fanns heller inga 

förhoppningar på generaliserande resultat. Vetskapen om att det finns en tendens till samband 

öppnar dock upp för vidare och bredare undersökningar kring elevers närvaronivå och 

KASAM. 

 

6.5  Förslag till vidare studier 

Med anledningen av att elevers närvaro är viktig i deras skolgång så är ämnet intressant att 

fortsätta undersöka. Förslagsvis skulle vidare undersökning kunna göras på ett större urval 

för att stärka detta resultat. En annan vinkel skulle kunna vara att undersöka andra 

gymnasieämnen som förslagsvis svenska, matematik eller engelska. Fortsatt forskning 

skulle även kunna vara att undersöka om lärarens KASAM har något samband till de elever 

den undervisar. Vidare undersökningar som har föreslagits skulle vara till användning för 

elever, nuvarande och blivna lärare men även föräldrar. Detta för att lättare kunna begripa, 

hantera och förstå meningen med varför en elev inte deltar i undervisningen. 
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Bilaga 
 

KASAM-formuläret, 29 frågor. 

Man Kvinna 

 
 
 

KASAM- 

formuläret 
 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. 

Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är 

svarens yttrevärden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an om 

du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, 

ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på 

varje fråga. 
 

 
B      1.     När du talar med människor, har du då en känsla av att de förstår dig? 

O 1 2 3 4 5 6 7 

har aldrig h ar al l ti d 

den känslan den känslan 
 
 
 

H 2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att 

det 

1 2 3 4 5 6 7 

kommer säkert ko mmer s ä ke rt 

inte att bli gjort att bli gjort 
 
 
 

B 3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från de som står dig närmast. Hur väl 

känner du de flesta av dem? 

1 2 3 4 5 6 7 

tycker att känner dem 

de är främlingar mycket väl 
 

 
 

M 4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

O 1 2 3 4 5 6 7 

mycket sällan mycket ofta 

eller aldrig 
 

 
 

B 5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer du trodde du kände väl? 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig hänt      har ofta hänt 

 
 

H 6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig hänt      har ofta hänt 
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M 7. Livet är: 

O 1 2 3 4 5 6  7 

alltigenom fullständigt 
intressant enahanda 

 

 
M 8. Hittills har ditt liv:       

  1 

helt saknat mål 

och mening 

2 3 4 5 6 7 

genomgående haft 

mål och mening 
 

 
H 9. Känner du dig orättvist behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

B 10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
fullt av för-      helt förutsägbart 

ändringar utan      utan över- 
att du visste      raskande 

vad som skulle      förändringar 
hända härnäst 

 

 

M 11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

O 1 2 3 4 5 6  7 
helt fullkomligt 

fascinerande urtråkiga 
 
 
 

B 12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

H 13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
det går alltid att      det finns ingen 

finna en lösning på      lösning på 
livets svårigheter      livets svårigheter 

 
M 14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

 

O 1 2 3 4 5 6 7 
känner      frågar dig själv 

hur härligt      varför du över 
det är att leva      huvud taget finns 

till 
 

B 15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

1 2 3 4 5 6 7 
alltid förvirrande fullständigt 
och svår att finna solklar 
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M 16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

O 1 2 3 4 5 6  7 

glädje och djup smärta och 
tillfredställelse leda 

 

 
 

B 17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
fullt av      helt förutsägbart 

förändringar utan      och utan över- 
att du vet vad som      raskande 

händer här näst      förändringar 
 

 

H 18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

älta det om      säga 
och om igen      »Det var det« 

och sedan gå 
vidare 

 

B 19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

H 20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
kommer du säkert      kommer det säkert 

att fortsätta att      att hända något 
känna dig väl till      som förstör den 

mods      goda känslan 
 

 

B 21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

M 22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

helt utan mål fyllt av mål 

och mening och mening 
 
 
 

H 23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 

O 1 2 3 4 5 6 7 
det är du säker på      det tvivlar du på 



 

 

B 24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

H 25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en »olycksfågel«. 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
aldrig      mycket ofta 

 

B 26. När något har hänt, 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 

 

 

H 27 När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har 

du då en känsla av att: 
 

O 1 2 3 4 5 6 7 
du alltid kommer      du inte kommer 

att lyckas      att lyckas 
övervinna      övervinna 

svårigheterna      svårigheterna 
 

 

M 28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv: 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
 

 

H 29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta mycket 

sällan/aldrig 
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