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Abstrakt 

Skolan är en komplex värld med många olika dimensioner och processer, en arena för 

kunskap och utbildning men också för fostran och danande av individer och ett 

samhälle. Med hjälp av sociologen Antonovskys forskning kring KASAM ”Känslan 

av sammanhang” belyser den här studien om elever med höga studieresultat också 

visar på ett högre KASAM än elever med lägre studieresultat samt om det går att se 

någon form av samband mellan dessa komponenter. Studiens empiri bygger på ett 

frågeformulär samt kompletterande intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Detta 

underlag har sedan relaterats till gymnasieelevens studieresultat och analyserats och 

tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Utgångspunkten är en nollhypotes som 

utgår från att alla elever oavsett studieresultat upplever samma känsla av 

sammanhang, medan arbetshypotesen är att utfallet ska ha en viss spridning. 

Resultatet visar genom frågeformulär samt elevintervjuer att det finns en viss skillnad 

mellan elever med högmåluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse vad gäller 

studieresultat relaterat till KASAM. Alltså en bekräftelse av Antonovskys teori.  
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1 Inledning 

Denna studie tar sitt avstamp i helhetsperspektivet kring gymnasieeleven.  Uppsatsen 

behandlar sambandet mellan elevens studieresultat och dess känsla av sammanhang. 

Med många års erfarenhet av så väl grundskola som gymnasium har jag funderat över 

hur ungdomars resurser att möta en komplex skolvärld ser ut. Jag tror att det finns ett 

starkt samband mellan elevens studieresultat och dess förmåga att förstå sig själv och 

sin omvärld, att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Med hjälp av sociologen Antonovskys forskning kring KASAM ”Känslan av 

sammanhang” vill jag ta reda på om elever med höga studieresultat också visar på ett 

högre KASAM än elever med lägre studieresultat samt om det går att se någon form 

av korrelation mellan dessa komponenter. 

Den moderna världen rör sig i en svindlande hastighet, vilket gör utbildning till 

en viktig del av både den personliga utvecklingen och samhällsutvecklingen. 

Utbildning skall göra det möjligt för alla, utan undantag, att utveckla samtliga 

sina talanger fullt ut och förverkliga sin kreativa potential, däribland att ta ansvar 

för sitt eget liv och uppnå sina personliga mål. ( Stoll, Earl 2013) 

Så skriver Stoll och Earl i introduktionen till Timperleys bok ”Det professionella 

lärandets inneboende kraft” (2013) och sammanfattar där med några av vår skola och 

vår tids viktigaste fundament, att möjliggöra utveckling för eleven att själv kunna ta 

ansvar för sin utbildning och sitt liv. Senare i samma text återspeglas också 

komplexiteten i den skolform och det samhälle vi har skapat samt att barn och 

ungdomar behöver utveckla sin kapacitet för att tillvarata möjligheter till lärande och 

utbildning för att med rätt kunskaper, förmågor och attityder kunna möta en 

föränderlig och komplex värld.  

Arbetet kommer att vila på den sociologiska teorin KASAM som står för ”Känsla av 

sammanhang” utifrån dess tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ur ett salutogent perspektiv. Med hjälp av frågeformulär och 

elevintervjuer kommer uppsatsen att belysa eventuella skillnader i KASAM hos 

elever med hög måluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse för att om möjligt 

kunna dra samma slutsatser som Antonovsky. 

Genom att synliggöra elevens uppfattning av skolan, utifrån sina egna resurser att 

hantera dess komplexitet, hoppas jag kunna belysa ett viktigt fält som i sin 

förlängning innebär att skolan skall kunna tillvarata dessa resurser för en 

hälsofrämjande skolutveckling. 
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1.1 Problemformulering 
Skolan kan ses som en kunskapsfabrik där lärandet är den förädlande processen av 

kunskapsinhämtning.  Men för att göra denna process möjlig krävs också någon form 

av drivkraft och känsla av meningsfullhet. Att eleven skall se ett syfte med sina studier 

och kunna sätta in dem i ett större sammanhang. Det handlar om att kunna hantera ett 

flöde av information och val, om att få utbildningsprocessen begriplig och hanterbar, 

att skapa en känsla av delaktighet och sammanhang.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att söka kunskap kring hur elever på gymnasial nivå uppfattar känslan av 

sammanhang i skolans komplexa värld. Studien syftar också till att synliggöra och 

exemplifiera hur eleven utifrån sina olika förutsättningar och inneboende resurser 

påverkar sina studieresultat. 

• Vilka samband kan ses mellan elevens studieresultat och elevens upplevda 

känsla av sammanhang?  

 

• Vilka skillnader finns mellan elevers KASAM beroende på deras 

studieresultat? 

 

 

1.3 Begreppsförklaring 
I studien kommer vissa ordval att återkomma så som elever med hög måluppfyllelse 

och elever med låg måluppfyllelse. Detta är endast begrepp för att skilja två 

elevkategorier åt utifrån deras studieresultat.  I formuleringen läggs ingen värdering 

eller hierarki, ingen inbördes ordning eller favorisering. Istället för enkät används ett 

frågeformulär som också benämns som KASAM-formulär eller SOC-formulär. SOC 

är den engelska benämningen av KASAM och står för Sence Of Coherense.  

Andra ord som förekommer är empowerment, ett begrepp som innebär egenmakt. 

Begreppet syftar till en hög grad av självständighet och förmågan att äga sitt liv, sin 

livssituation och sina beslut. Det innebär ett slags bemyndigande för individen att 

både vara delaktig och ta ansvar för sig själv och sitt eget liv. 

I den vetenskapliga litteraturen beskrivs empowerment både som en process och 

en mental inställning. Det senare i betydelsen av hur man uppfattar sig själv, sin 

kapacitet och sin möjlighet till kontroll (Renblad 2003) 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

I kapitlet som följer kommer den teoretiska utgångspunkten KASAM beskrivas 

utifrån sina tre huvudbegrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Andra 

forskare som kommit fram till närliggande idéer kring faktorer som påverkar elevens 

välbefinnande och skolprestationer kommer också att ges ett visst utrymme. Förutom 

elevperspektivet har skolan som institution sina styrdokument, lagar och förordningar 

att förhålla sig till. Ett ramverk som skapar förutsättningar för eleven att lyckas i 

skolan. Dessa kommer också att lyftas fram under denna rubrik för att om möjligt 

påvisa den kontext som eleven befinner sig i.     

2.1 Idén bakom KASAM 
Medicine sociologen och professorn Aaron Antonovsky började sin forskningskarriär 

med att studera stressfaktorers inverkan på människans hälsotillstånd och 

välbefinnande. Han fann därigenom en sådan betydande mängd bidragande orsaker 

till sjukdomsrisker att han började fascineras över att människor trotts detta kunde 

vara friska och uppleva hälsa.  

Hansson (2015) menar att Antonovsky redan vid detta tidiga stadie i sin 

forskargärning gjorde två viktiga ställningstagande som kom att känneteckna hans 

vidare forskning. Det ena var att den mängd detaljer, riskfaktorer och variabler som 

ligger till grund för olika sjukdomstillstånd inte kändes relevant och mätbar utan bör 

ses i sin helhet mer än i detaljer. Den andra var att vända perspektivet från fokus på 

det patogena, sjukliga och felande till det salutogena, det vill säga det friska 

perspektivet, från att undersöka den patogena orsaken till ohälsa till att fokusera på 

den salutogena orsaken till hälsa. Frågan kring stressfaktorer kom allt mer att handla 

om människans inneboende resurser, dvs. vilken kapacitet hon har att hantera sin 

livssituation och yttre påfrestningar.  (Hansson 2015) 

Den koppling som Antonovsky tydligt kunde se var sambandet mellan hälsa och 

faktorer som ekonomi, utbildning och social status, vilket andra forskare efter honom 

också kunnat bekräfta. Med utgångspunkt från hur människan bibehåller sin hälsa och 

var drivkraften bakom denna upplevelse härstammar ifrån myntade Antonovsky 

begreppet ”Hälsan mysterium” som också är titeln på hans mest uppmärksammade 

bok (Antonovsky 2005)  

Antonovsky sökte enligt Hansson (2015) efter gemensamma nämnare eller principer 

för vad som band dessa förutsättningar om hälsa och välbefinnande samman, en 

modell som skulle kunna sammanfatta och samtidigt kategorisera bakomliggande 

orsaker till en hanterbar livssituation. Detta leder Antonovsky fram till ett koncept 

eller en teori som han kallar för ”Känsla av sammanhang” Sense Of Coherence. 

(Hansson 2015) 

Året efter sin avslutande tjänst vid Ben Gurion universitetet 1992 utnämndes 

Antonovsky till hedersdoktor vid Nordiska högskolan för hälsovetenskap i Göteborg. 

Denna utmärkelse har bidragit till att hans arbete och teorier har blivit särskilt 

uppmärksammade och spridda inom forskning i Norden samt norra Europa. (NE 

Nationalencyklopedin 2008) 
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Antonovskys begrepp och modell av salutogent förhållningssätt och ”Känsla av 

sammanhang” har kommit att användas flitigt inom sjukvården och omsorgen, men 

har också vunnit mark inom kommunal organisation, näringsliv och ledarskap. Det 

handlar om ett implementerande förhållningssätt och ett verktyg för förståelse.  

Även i skolans värld återfinns begreppet KASAM i ett flertal kommuner och projekt. 

Ofta nämns begreppet i samband med hälsofrämjande skolutveckling och 

framgångsfaktorer, för att bygga en stödjande skolmiljö och finna en gemensam 

plattform. (www.regionhalland.se/halsoframjandeforskolaskola)  

2.2 Salutogenes 
Ordet salutogenes kommer från latinets salus och betyder hälsa. Salutogenes betyder 

hälsans ursprung dvs. faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa och välbefinnande.  

Dess motsats är ordet patogen, som syftar till orsaken bakom sjukdom. Genom att 

vända på den etablerade kulturen inom forskning att söka den felande länken, den 

avvikande faktorn främjar istället det salutogena perspektivet det sunda och friska 

förhållningsättet  

Ordet salutogenes myntades av Antonovsky och kom att bli ett etablerat uttryck inom 

hälsoforskning. (NE 2008) Med ett salutogent perspektiv menade Antonovsky att 

man sätter fokus på det friska hos en individ eller i en situation. Att man istället för 

att fråga sig vari problemen finns frågar efter möjligheterna, istället för svagheten 

styrkan osv. Ett exempel på detta inom skolans värld kan vara att tala i termer som 

närvaro istället för frånvaro, friskfaktorer istället för riskfaktorer osv.  

Hansson (2015) beskriver hur salutogens kan användas som värdeskapande, en 

värdegrund att bygga en verksamhet eller ett arbetslag på. Han menar att vi ofta lägger 

ner för mycket energi på att söka problem och felaktigheter att vi skapar en negativ 

spiral som varken tillför eller utvecklar verksamheten. En metod, menar Hansson, kan 

vara att börja med en SWOT-analys som är mer allsidig än bara problemavsökning.  

En SWOT-analys ger en objektiv nulägesanalys genom sina fyra rubriker, styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. 

2.3 KASAM 

Jag är fullkomligt övertygad, till dess data tvingar mig att ändra eller byta min 

ståndpunkt, om att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom 

upprätthållandet av ens position och kontinuitet hälsa- ohälsa och rörelsen mot 

dess friska pol. (Antonovsky 2005 s. 42) 

Känsla av sammanhang var den gemensamma utgångspunkt som Antonovsky 

upptäckte när han undersökte människans förmåga att hantera stress och 

sjukdomssymptom samt att bibehålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Oavsett 

socioekonomisk status ville han finna en annan gemensam utgångspunkt.  

Antonovsky betecknar KASAM som ett rent kognitivt begrepp där perceptionen och 

sinnenas stimuli har en avgörande utgångspunkt i den subjektivt personliga 

uppfattningen. I sin studie kunde han sedermera identifiera tre komponenter som kom 

http://www.regionhalland.se/halsoframjandeforskolaskola
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att bli avgörande ”nycklar” eller hörnstenar i hans teori, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  Enkelt beskrivet med Antonovskys egna ord; 

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 de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky 2005 s.46) 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har var och en sitt eget fokus men kan 

också ses som delar som är beroende av varandra och till viss del överlappar varandra. 

 

2.3.1 Begriplighet 

Begriplighet är en intellektuell och kognitiv aspekt som i grunden handlar om vårt 

sätt att förnuftsmässig förstå och tolka intryck. Att göra världen omkring oss, men 

också våra egna erfarenheter och reaktioner, begripliga. Det handlar om förmågan att 

tolka, se samband och mönster i tillvaron, om vi upplever information som 

strukturerad och ordnad och om vi har förmågan att se händelseförlopp som 

förutsägbara. Den som upplever hög grad av begriplighet har ofta en förmåga att inte 

bli överrumplad av oförutsägbara händelser och överraskningar. Lika väl som en 

person med låg upplevelse av begriplighet kan uppleva sin tillvaro slumpartad, 

ostrukturerad och kaotisk. En person som inte ser sambandet mellan orsak och verkan 

kan ofta se sig själv som ett offer för omständigheterna eller som en olycksfågel 

menar Antonovsky. (2005) 

Begriplighet handlar alltså om förståelse och förmåga att bedöma verkligheten. En 

tillit och en grundtrygghet, ett begrepp som skulle kunna likställas med ”koll på 

läget”, tingens ordning, omvärldsorientering och självorientering. Begriplighet kan 

också sägas ha ett bakåtblickande perspektiv, d.v.s. vi förstår och strukturerar 

information utifrån våra erfarenheter, vår socialisation och vårt sätt att placera in oss 

själva i ett sammanhang. 

 

2.3.2 Hanterbarhet 

Den andra komponenten i Antonovskys modell är hanterbarhet som handlar om de 

strategier och metoder vi har för att möta olika krav. Det är en praktisk och 

instrumentell förmåga att vara handlingskraftig och delaktig i det som sker omkring 

oss.  Känslan av att vara delaktig och ha inflytande över sitt eget liv och olika 

situationer. En slags självkontroll som påminner om empowerment.  
Till skillnad från begreppet begriplighet som har en viss bakåtblickande roll, kan 

sägas om hanterbarhet att den representerar nuet. I skeendet fattas beslutsamheten om 

reaktionen och handlingen. I nuet skapas känslan av delaktighet och förmågan att 

hantera situationen, att skapa kontroll över omständigheterna och påverka dessa. 

(Antonovsky 2005) 
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Hanterbarheten skapar handlingskraft att styra över omständigheter som annars kan 

uppfattas som slumpmässiga och okontrollerbara. Individer med låg hanterbarhet har 

en förmåga att se sig själva som offer för omständigheterna medan individer med hög 

hanterbarhet ser hur de kan styra och påverka situationers utgångspunkt. 

    

2.3.3 Meningsfullhet 

Själva drivkraften i KASAM ligger i begreppet meningsfullhet som handlar om 

livsinställning och har en mer emotionell sida. Den finner vi hos människor som ser 

en mening i det som sker, ett högre syfte i livet. Här anas en nästan andlig dimension. 

Antonovsky (2005) talar om människans förmåga till altruistiska värden eller en 

gudstro. I grunden handlar meningsfullhet om i vilken grad vi upplever att livet har 

en djupare innebörd. Att vi har förmåga att se livet fullt av utmaningar och möjligheter 

snarare än problem och bekymmer vilket också är kärnan i ordet salutogenes. 

Meningsfullheten syftar även till i vilken utsträckning vi upplever att det är värt att 

investera engagemang och lägga ner energi i något, skriver Hansson (2010) Han 

menar också att meningsfullhet kan beskrivas som den goda viljan och förmågan att 

ta ansvar, att tro på det goda och skapa förtroende mer än misstro gentemot andra 

människor.  

Antonovsky närmar sig även begreppen värdegrund, etik och moral inom området 

som rör meningsfullhet. Förmågan att söka en mening i det som sker även i svåra 

situationer och när olyckor drabbar oss. (Antonovsky 2005) Eftersom meningsfullhet 

har med livets mening att göra finns i denna komponent ett framåtblickande 

perspektiv som har med framtidstro, vision, syfte och mål att göra. 

  

2.4 Sammanfattning 
För att kunna uppnå höga värden av KASAM och därigenom en framgångsrik 

problemhanteringsförmåga bör komponenterna samspela med varandra. Det finns 

således ett dynamiskt samband mellan de tre komponenterna menar Antonovsky 

(2005). Det finns en tydlig överlappning av begreppens innebörd och den ena skapar 

förutsättningar för den andre. Särskilt tydligt syns detta mellan begriplighet och 

hanterbarhet då begriplighet är en förutsättning för att skapa hanterbarhet. Om man 

upplever välden ostrukturerad och kaotisk minskar också förmågan att hantera olika 

krav som ställs. Upplever man i sin tur låg känsla av meningsfullhet minskar också 

behovet av att vara delaktig och handlingskraftig i sitt eget liv.  

Även om stor tonvikt läggs vid begreppet meningsfullhet är inte någon av 

komponenterna oviktig menar Antonovsky (2005) och betonar vikten av alla delar för 

att uppnå känsla av sammanhang. 

 

2.5 Kritik 
Den kritik som riktas mot begreppet känsla av sammanhang är bland annat om det 

bör ses som en sociologisk teori eller ett psykologiskt fenomen. KASAM verkar byta 
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styrka och karaktär beroende på om man betrakter begreppet filosofiskt eller kliniskt. 

Detta gör menar Westman (1998) att den är svår att definiera i 

forskningssammanhang. Westman (1998) diskuterar begreppet som en möjlighet att 

förändra livshållning. Samtidigt riktas kritik mot Antonovskys statiska eller snarast 

pessimistiska inställning till vår oförmåga att förändra den KASAM som grundas 

tidigt i våra liv. En individs känsla av sammanhang definieras under de första trettio 

levnadsåren och är enligt Antonovsky inte särskilt dynamisk efter detta. (Theorell 

1998) 

Det finns därmed en paradox mellan forskare som ser KASAM som ett 

förändringsverktyg och de som menar att vårt KASAM är mer konstant. Theorell 

(1998) menar att KASAM skulle kunna användas inom coping om man har en 

dynamisk syn på begreppet och skulle gärna se mer forskning där KASAM kan 

användas i samband med förändring. Coping är liksom KASAM en livshanterings 

strategi som används i samband med krävande eller stressande situationer. (NE 2008) 

Begreppet KASAM definierar inte några specifika strategier så som coping gör menar 

Ekblad (1998) utan speglar individens förutsättningar att hantera olika situationer som 

kan upplevas svåra. KASAM ligger till grund för bedömningen av olika situationer 

och blir därigenom en utgångspunkt för vårt agerande och förmåga att ta ansvar för 

oss själva. Hon menar vidare att KASAM handlar om vilka ”kulturella galaögon” vi 

väljer att betrakta begreppet genom. En utgångspunkt ur viken vi bedömer vad som 

upplevs normalt eller tillfredställande. Detta blir till en fråga om kontext och kultur.   

En annan paradox i kritiken mot känslan av sammanhang är balansen mellan sjuk och 

frisk, sjukdom eller hälsa. Antonovsky valde att sätta fokus på det salutogena, det 

friska hos individen medan Konarski (1998) ifrågasätter var gränserna går. Om det 

finns en gradlös skala mellan dessa polariseringar eller om det ena möjligen utesluter 

det andra. Även i denna aspekt menar Ekblad (1998) att det kulturella sammanhanget 

styr vår tolkning mellan den biomedicinska synen på sjukdom och den sociokulturella 

eller den självupplevda.    

Vidare riktas också viss kritik mot möjligheten att definiera vad som känns 

meningsfullt för olika människor. Människor är individuella och unika vad gäller 

uppfattningen om vad som ger livet mening däremot kan man inom vetenskapen 

kartlägga strukturer och gemensamma drag. (Stifoss- Hansen och Wikström 1998) 

Sammanfattningsvis visar forskning att KASAM bör ses som en skyddsfaktor för att 

upprätthålla och bibehålla psykisk så väl som fysisk hälsa. KASAM beskrivs som en 

inställning eller livshållning som påverkar den allmänna känslan av salutogens. 

Däremot efterfrågas forskning inom instrumentets förmåga till 

förändringsmöjligheter. 
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3 Bakgrund 

3.1 Liknande teorier 
Vid sidan av Antonovskys sätt att se och beskriva den lärande människan finns fler 

utvecklingspedagogiska teorier som bygger på helhetssynen av individen. Teorier 

som inte enbart beskriver inlärning och kunskapsbaserat lärande för att uppnå höga 

studieresultat utan på ett pragmatiskt sätt beskriver eleven ur helhetsperspektiv. Att 

själva kunskapen blir en produkt av samspelet mellan individer, motivationsfaktorer 

och inställning. Texten som följer belyser både föregångare och modernare forskare 

som knyter an till känslan av sammanhang och individens inre resurser. 

 

3.1.1 Deweys demokratiska perspektiv 

Dewey var tidig med att utmana den gängse synen på kunskap och undervisning 

genom att införa nya perspektiv på elevens lärande. Genom sitt reformkritiska och 

progressiva förhållningssätt fick han under 1900-talets tidiga hälft stort inflytande 

över undervisningen och utformandet av skolväsendet.  

Med sin filosofiska bakgrund införde Dewey begrepp som demokrati, liberalism och 

social konstruktivism i skolan. Hans elevsyn skiljer sig markant mot tidigare 

uppfattning och tradition skriver Englund (2011), då Dewey anser att elevens egna 

erfarenheter bör beaktas och ligga till grund för individens vidare 

kunskapsutveckling. Dewey talat om elevinflytande och medbestämmande som i sin 

tur kan ses som tydliga byggstenar inom begrepp som begriplighet och hanterbarhet 

i Antonovskys tankar kring känsla av sammanhang. Demokrati är produkten av 

människosynen där alla har människor har lika värde, förmågan att kommunicera och 

uttrycka sin vilja och åsikt. 

Där demokrati och utbildning förs samman får eleven möjlighet till inflytande över 

sin situation och skapar därigenom kontroll menar Dewey. Han talar också om 

personligt ansvar för samhälle och utbildning, ett samhälle med fritt umgänge och fri 

kommunikation. Där medborgarna i samhället liksom eleverna i skolan genom 

respekt och åsiktsfrihet kan mötas på lika villkor. (Englund2011) 

Dewey inför inte bara elevinflytande utan vill också ta hänsyn till individens hela 

kapacitet. Han ser utbildningens möjligheter att skapa ett helt nytt samhälle som 

bygger på frihet, medbestämmande och kommunikation. Skolan blir till en social 

mötesplats där individer får mötas på lika villkor och i samspel med varandra bygga 

kunskap, kommunikation och relationer. 

Jag tror att utbildning innebär att individen får ta del av 

mänsklighetens sociala medvetenhet. Denna process börjar 

omedvetet, nästan vid födseln, och formar individens begåvning. 

Medvetandet genomsyra, vanor bildas, begrepp lärs in och känslor 

och emotioner väcks. (Dewey, i Kroksmark 2011 s.379) 

Dewey brukar betraktas som pragmatikens fader då han kopplar samman teori och 

praktik med relation och handling. Han menade att kunskap måste bli till nytta och 
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därigenom skapa mening. Åter igen blir en koppling mellan Dewey och Antonovsky 

synlig i form av meningsskapande. Dewey trycker hårt på att kunskap måste ha en 

stark verklighetsanknytning för att anses som meningsfull. (Englund 2011)     

  

3.1.2   Lärandets tre dimensioner 

Lärandet är en mångfasetterad process som kan relateras till olika dimensioner menar 

Illeris (2007) Han beskriver ingående om hur själva inlärningsprocessen går till via 

hjärnan och det centrala nervsystemet, synapser och nervcellskopplingar, att 

individens lärprocesser sker vare sig vi är medvetna eller omedvetna om dem. Detta 

kallar Illeris för den första dimensionen, eller som en av tre komponenter i en 

didaktisk triangel. Den åsyftar själva kunskapen, innehållet, färdigheter och 

förståelse. Processen som sker är kognitiv och handlar om tänkande, förmågan att dra 

slutsatser och därigenom komma till insikt om hur saker och ting fungerar eller hör 

ihop. Kognitionen är också kopplad till minne och språklig förmåga. 

 

Lärande är emellertid inget som försiggår enbart inom den enskilda individen. 

Tvärt om är lärandet alltid inbäddat i sociala och samhälleliga sammanhang, som 

ger impulser till och sätter ramarna för vad och hur man kan lära. (Illeris 2007)  

Här förklarar Illreis  (2007) nästa dimension, nämligen vikten av samspel och 

interaktion med samhälle och omvärld. Lärandet sätts in i en social kontext av andra 

människor. Illeris menar att lärandet både sker på individnivå och ingår i ett 

socialkonstruktivt sammanhang. Parallellt med förståelsen för vad lärande är har 

intresset vuxit för lärandets sammanhang. Var lärandet äger rum har också betydelse 

för dess effekt.  

Drivkraften är den tredje dimensionen som Illeris (2007) vill lyfta fram som en 

bärande princip. Drivkraften har att göra med vår inre motor, en psykologisk energi 

eller motivation som krävs för att genomföra lärprocessen. I den bästa av världar är 

den drivkraften baserad på lust och vilja, eller eget intresse men kan också utgöras av 

nödvändighet eller tvång. Oavsett, menar Illeris, (2007) är denna psykologiska energi 

inte enbart en igångsättare utan också en del av själva lärandet.  

Så bygger Illeris  en didaktisk triangel, ett spänningsfält mellan dessa tre dimensioner, 

innehåll, drivkraft och samspel. Hans grundläggande tes bygger på beroendet och 

sambandet mellan dessa tre för att åstadkomma en tillfredsställande lärprocess. Ingen 

utav dem har förmåga att verka ensam vilket skapar en komplexitet i själva lärandet. 

(Illeris 2007) 

Illeris modell har således en hel del likheter med Antonovskys KASAM. De bygger 

båda på förståelse för den egna personen och för omvärlden. Ett intimt samspel mellan 

individ, sammanhang och drivkraft, eller meningsfullhet om man så önskar. Ändå 

skiljer kontexten dem åt då Illeris (2007)  håller sig inom lärprocessen medan 

Antonovsky talar om en generell livsinställning.  
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3.2 Skolsystemet och nutida influenser 
För att kunna tillämpa ett resonemang kring elevens inneboende resurser behöver 

begreppet sättas i en kontext av dagens skola, dess system och struktur. Följande 

kapitel belyser överskådligt det sammanhang som eleven möter utifrån organisation 

och nutida forskning.  

Själva framväxten av den gymnasieskola vi har idag har präglats av flera hundra års 

samhällsbyggande som influerats av sin tids tänkare, sin människosyn och sin 

kunskapssyn. ”Ett lands utveckling står i direkt relation till dess skola” skriver 

Ersgård (2016) och menar att det finns ett dubbelt perspektiv av samhällets spegling 

av skolan samt skolans spegling av samhället. 

Westberg (2014) som har skrivit avhandlingen ”Att bygga ett skolväsende” menar att 

förhållandet mellan samhälle och skola är mycket komplicerat och svårfångat. Från 

att ha varit en priviligierad möjlighet för att fåtal unga människor till att bli till allmän 

och offentlig samhällsinstitution. Genom åren har läroplaner kommit och gått och 

färgats av sin syn på hur skolan borde vara konstruerad för att bidra till maximal 

måluppfyllelse.  

De senaste decennierna har läroplanerna avlöst varandra. Vårt land verkar ha en stor 

känslighet för nya strömningar, pedagogiska teorier och metoder så som 

problembaserat lärande, formativ bedömning, lärandematriser mm. Detta 

sammantaget skapar en oro i systemet menar Ersgård (2016) som granskat de för 

närvarande största skolforskarna och influenserna i skolans värld.  

I sin bok lyfter han fram forskare som har tagit sig an olika områden inom skolans 

kontext och som har ett stort inflytande över synen på kunskap, lärande och struktur. 

Han riktar stark kritik mot en obligatorisk gymnasieskola och menar att problemet 

inte ligger i att elever väljer bort gymnasieskolan utan att de inte klarar av 

gymnasieskolan.  

En av de forskare som tagit sig an skolsystemet som institution är den kanadensiske 

forskaren Michel Fullan. (2013) Fullans forskning går ut på att ringa in kritiska 

områden, hitta nycklar och skapa listor över åtgärdsområden. Han pekar på ett antal 

komponenter som är avgörande för en framgångsrik skola, däribland samarbete 

mellan lärare, fokus och uthållighet, ansvarsfrågan och rektorns roll. Fullans 

forskning visar att få konkreta mål är mer framgångsrikt än stora strukturella 

förändringar och nationella prov. 

För att skapa en framgångsrik skola behövs inte nödvändigtvis mer ekonomiska 

resursen, snarare en omfördelning. Lärarna behöver vinna förtroende i sin profession 

och ökad evidensbaserad undervisning menar Fullan. Enligt hans forskning främjas 

den skola som har en tydlig ledning, ett starkt samarbete lärare emellan och tydliga 

mål. Fullan lyfter också fram ansvarsfrågan och pekar på det gemensamma ansvaret 

i samhället.  Ansvar som genomsyrar verksamheten från rektor till lärare men också 

elever och föräldrar. (Fullan 2013) 
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Från fokus på organisation och kunskapsinnehåll har trenden också gått mot ett 

tvärvetenskapligt perspektiv där anda förmågor som motivation, drivkraft och ”Grit” 

har blivit allt tydligare. Duckworth (2017) diskuterar konsten att inte ge upp. Hon 

ställer sig skeptisk mot den stora tillit som ställs till IQ för framgångsrikt lärande i 

skolan och menar att det istället borde handla om uthållighet och att hitta sin inre 

drivkraft. I sin forskning använder hos sig av psykologiska termer för att förstärka 

inlärningsprocessen. Ihärdighet och kämparanda är hennes svar på talang och 

fallenhet.  

Duckworths forskning som utgår från den mentala inställningen till lärande blir också 

synlig i socialpsykologen Carol Dwecks publikationer om ”mindset” (2017) Dwecks 

forskning handlar till stor del om hjärnas förmåga att vara dynamisk och att eleven 

når framgång genom ansträngning och idogt arbete. Flexible mindset kan översättas 

med dynamisk inställning och handlar om hopp och tro på att man kan förbättra sina 

resultat. Hon menar liksom Duckworth att våra medfödda förmågor och talanger inte 

är avgörande utan att människans förmåga att träna och nöta leder till resultat. Att 

inställningen är avgörande för hur långt vi kan utvecklas och vilka mål vi kan uppnå.  

Den svenske professorn Torkel Klingberg, har anammat dessa tankar och kopplat den 

till det svenska skolväsendet. Duckworth begrepp ”Grit” översätter han helt enkelt till 

”jävlar anamma” Ett uttryck för att kämpa trots motgångar och tröghet. Klingbergs 

utgångspunkt är den klassiska debatten kring arv och miljö. Genetik, hjärnans 

mognad, miljöns påverkan och motivation utgör ett centralt innehåll för barnets 

utveckling och individens förmåga menar Klingberg. (2016) Med sin bakgrund inom 

neurovetenskap förklarar han hur barns hjärnor som fokuserar på inlärning liknas vid 

fysik träning. På samma sätt som vi kan förbättra vår kondition vid fysisk träning kan 

vi alltså förbättra vår kognitiva förmåga genom att träna vår hjärna. 

Klingbergs nyckel till ett framgångsrikt lärande ligger i kunskaper om hjärnans 

funktion och belöningssystem, om vi lär oss att dra nytta av hur motivationssystemet 

fungerar och kan använda det som en drivkraft för uthållighet för hjärnans plasticitet. 

Han talar också om vår omvärlds komplexitet som hela tiden utmanar hjärnans sätt 

att skapa struktur och ordning. Sammanfattningsvis, menar Klingberg att varken arv 

eller miljö är faktorer nog för att förklara individens förmåga till inlärning men att 

interaktionen dessa båda emellan ändå förklarar en hel del. (Klingberg 2016) 

Genom sin koppling till såväl motivationssystem som omvärldens komplexitet blir en 

tydlig parallell till Antonovskys KASAM synlig. Drivkraften och motivationen har 

en tydlig koppling till individens förmåga att känna meningsfullhet. Dessutom menar 

Antovovsky liksom Klingberg att människans förmåga att hantera en komplex 

omvärld har med inställning och uthållighet att göra. (Antonovsky 2005)  
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3.3 Vad säger styrdokumenten? 

Gymnasieskolan skall ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 

samt för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen 

skall utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevens 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig,  fördjupa och 

tillämpa kunskaper.” (Skollagen 2018 kap.15 §2) 

Skolan är en komplex värld med många olika dimensioner och processer. en arena för 

kunskap och utbildning men också för fostran och danande av individer och ett 

samhälle. Främst vilar skolan på de mål och riktlinjer som skolverket formulerat på 

uppdrag från Sveriges regering i form av skollag, läroplaner och allmänna råd. 

Det svenska skolväsendet vilar på dubbla uppdrag. Dels kunskapsuppdraget, att 

förmedla kunskap och bildning, men också det faktum att skolan har ansvar i fostran 

av unga människor som blivande samhällsmedborgare. Redan i inledningen av GY 

11 läggs stor vikt vid skolan som social och kulturell mötesplats samt främjande av 

varje människas egenvärde och respekt för den omgivande miljön. Skolan skall värna 

en trygg identitetsutveckling och delaktighet i en gemensam värdegrund för att förstå 

både sig själv och andras levnadsvillkor. (Gy11 2011) 

Vidare skriver läroplanen om ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen skall gestalta och 

förmedla.” (Gy11 2011 kap.1 sid.1) i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter. Likaså 

i enlighet med de värden och riktlinjer som vårt demokratiska samhälle vilar på. 

Ovanstående är också de grundläggande värderingar som formar skolans värdegrund. 

(Skolverket.se) Skolans uppgift blir därigenom både försvarare av den unika egenart 

som varje individ innebär samt det gemensamma sociala ansvaret för en större 

gemenskap och ett samhällsbyggande i ansvar och frihet.  

Med värdegrundsarbete menar skolverket elevens förmåga att känna sig delaktig och 

ha inflytande över sin skolsituation samt att få utveckla sina demokratiska rättigheter 

till medbestämmande genom kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.  

Delaktighet och inflytande är vanligt förekommande ord både i läroplanen och 

skolverkets riktlinjer, liksom förståelse, initiativ och ansvar. Detta förutsätter i sin tur 

att eleven är väl insatt i utbildningens mål och medveten om sina rättigheter och 

skyldigheter när det gäller inflytandet över sina studier. GY11 beskriver också skolan 

som en komplex verklighet med stora informationsflöden som eleven behöver kunna 

orientera sig inom. Skolan har till uppgift att främja och utveckla elevens 

kommunikativa och sociala förmåga. Kompetenser som skall främja både delaktighet 

och självständighet. 

För att eleven skall ges möjligheter att få överblick och se samband i sin 

kunskapsutveckling skriver läroplanen att eleven bör ges möjlighet att reflektera över 

sitt lärande och sina erfarenheter för att kunna få ett sammanhang. Att varje elev är 

en individ som bör mötas med respekt för sina förutsättningar och sitt arbete är ett 

tydligt återkommande tema och stor vikt läggs vid individualisering och främjande 
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av den personliga utvecklingen. ”Skolan skall stärka elevens tro på sig själv och på 

framtiden” (Gy 11 2011) 

Som en ryggrad genom det svenska skolväsendet löper skollagen med dess 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Den utgör en juridisk vägledning för så 

väl mottagande parter dvs. elever och föräldrar som för utövande parter som 

huvudmän, lärare och rektorer. Skollagen är inte lika utförlig och detaljerad som 

läroplanen när det handlar om elevsyn på individnivå. Men även här finns stadgar 

som berör elevens inflytande över sin utbildning.  

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 

frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i 

övrigt stödjas och underlättas. (Skollagen 2011 kap.4 §9) 

I skollagen finns även bestämmelser kring elevens demokratiska rättigheter i form av 

inflytande över arbetsmiljö och säkerhet. Uppdrag som elevskyddsombud, 

elevrådsrepresentanter och andra elevärenden skall beredas tid och kompensation 

inom ramen för skolans arbete. (Skollagen 2011 kap.4 §11) Andra mjuka värden som 

skollagen behandlar är elevens rätt till trygghet och studiero. Ordningsregler och 

åtgärdsprogram mot mobbning och kränkande behandling är huvudmannens uppdrag 

att tillhandahålla. Likaså disciplinära åtgärder när detta så krävs, för att kunna 

garantera ordning och en trygg arbetsmiljö för alla skolans berörda parter. 

Således har regering och riksdag i form av skollag och läroplaner gett eleverna 

möjlighet till medbestämmande och inflytande, att vara delaktiga och kunna påverka 

sin situation, om än inom vissa ramar. Detta skulle kunna ses, medvetet eller 

omedvetet, som en koppling till KASAM, ett främjade av begriplighet och 

hanterbarhet, en möjlighet att inte vara ett offer för redan bestämda förutsättningar, 

en känsla av sammanhang och empowerment. 

KASAM har använts som arbetsmodell i flera olika skolor och regioner som ett stöd 

för hälsofrämjande skolutveckling. Det finns även ett antal studier där KASAM står 

i centrum för arbete med risk- och friskfaktorer men där upplevelsen har speglats ur 

ett lärarperspektiv. Skolverket benämner och förklarar också detta begrepp i samband 

med likabehandlingsplaner mot kränkande behandling i skolan. (www.skolverket.se) 
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4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området KASAM och salutogent förhållningssätt riktar sig 

till stor det mot sjukvården, omsorgen, psykiatrin och olika patientsammanhang; till 

viss del även mot arbetslivet samt inom tro- och livsstilsspecifika sammanhang men 

återfinns även inom skolan och dess värld. 

I en forskningsrapport om hälsofrämjande strategier i skola, vård och omsorg 

beskriver Nilsson (2006) att det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro sedan 

slutet av nittiotalet och fram till 2005 när hon genomfört sin studie. Orsaker till denna 

negativa trend har analyserats med utgångspunkt från tre olika strategier för 

hälsofrämjande arbete. Det visade sig att en av de största anledningarna till utbrändhet 

eller längre sjukskrivning pga. psykisk ohälsa berodde på bristande delaktighet och 

upplevelsen av att personens resurser inte efterfrågandes. (Nilsson 2006:02) 

Nilsson (2001) skriver även i en tidigare rapport om kopplingen mellan hälsa och 

lärande. På uppdrag av Folkhälsoinstitutet har hon studerat sambandet mellan hälsa 

och oproblematisk skolgång eller om perspektivet är det omvända att en positiv 

skolgång leder till god hälsa. Nilsson menar att det finns två perspektiv att beakta vid 

dessa frågor som vardera sätter sitt fokus på olika aspekter. En utgångspunkt är att se 

hur olika hälsoprogram i ungdomsmiljöer så som kost- och motionsinsatser, 

drogförebyggande arbete och insatser för att minska kriminalitet också har gett 

effekter på elevens skolresultat. Det andra är den pedagogiska forskningen som 

behandlar samma problem men ur ett pedagogiskt perspektiv och då med en annan 

terminologi beskriver hur skolmisslyckanden går att förebygga. (Nilsson 2001, 

Folkhälsoinstitutet ISSN 1404-7179)  

Det finns dock ingen enkel väg för preventiva insatser menar Nilsson (2001). De 

starkaste framgångsfaktorerna har visat sig vara att jobba förebyggande mot 

ojämlikhet i hälsa från förskolenivå och hälsofrämjande folkhälsoarbete med fokus 

på sociala frågor med sociologiskt inriktad forskning. Sin slutsats presenterar Nilsson 

i tre sammanfattande punkter, 

1, Det finns lyckade preventionsprojekt där man åtminstone på kort sikt med 

hälsoprogram som är mångsidiga, av god kvalitet och ordning förankrade kan 

påverka olika riskfaktorer.  

2, Programmen kan i vissa avseenden också påverka skolresultaten, dvs. om man 

förebygger missbruk, tonårsgraviditeter, problembeteende så får man också 

barnen kvar i skolan vilket ökar kunskaper, examinationsfrekvens osv. 

3, De program som bäst förebygger dessa hälsoproblem är de som har som första 

mål att förebygga skolproblem.  (Nilsson 2001 s5) 
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Vid Karlstads universitet, centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska 

hälsa, har Beckman och Hagquist (2010:5) sammanställt en rapport kring forskning 

som rör bilden av ungas psykiska ohälsa, en analys av den officiella bilden, 

mediebilden och bilden från forskning. Rapporten speglar de tre perspektiven var för 

sig men också i korrelation till varandra. Forskningens syfte har varit att belysa vilken 

bild som förmedlas av riksdag, regering, statliga myndigheter, media och forskning, 

alltså inte att förmedla en verklig sanning utan en upplevelse. 

Däremot talar Beckman och Hagqvist (2005) om en form av självuppfyllande profetia 

när media kavlar ut en bild av drastiskt stigande siffror rörande barns och ungdomars 

psykiska ohälsa. Ändå är författarna eniga om att överensstämmelsen mellan 

mediabilden, den offentliga bilden och forskningen är påfallande lika och än inte 

exakta. Detta innebär att mediebilden av barns och ungdomars psykiska ohälsa inte 

är så fabricerad som man förväntat utan i ganska god utsträckning speglar den 

forskning som finns till hands. (Beckman/ Hagquist 2010) 

Från detta perspektiv av hälsofrämjande åtgärders inflytande på elevers skolresultat 

till mer specifika har Helene Söderström  (2011) skrivit ett arbete kring elevers 

upplevelser av KASAM i skolan. Hon har valt att belysa känslan av sammanhang 

specifikt inom idrottsundervisningen men fångar även elevens syn på begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i allmänna ordalag. Hennes slutledning är att 

eleverna under idrotten har ganska bra begriplighet och upplevelse av meningsfullhet 

medan hanterbarheten sviktar hos flera av respondenterna. Bäst upplevde eleverna 

meningsfullheten när det gick att knyta till konkretion som livräddning och 

simkunnighet medan de inte kunde se meningsfullheten i ”lekmoment”. Söderström 

pekar också på Läroplanen för grundskolan (Lgr11) som stöd för sitt arbete med 

hänvisning till att skolans värdegrund och uppdrag är att värna elevens psykiska hälsa 

och välbefinnande i undervisningen. 

Warne, (2013) skriver utifrån sin doktorsavhandling om ett arenaperspektiv på skolan 

som en stödjande miljö för hälsa. Skolan, menar Warne, är den viktigaste arenan för 

barn och unga, både under själva skoltiden men även efteråt i deras vuxna liv. 

Tidigare forskning har satt mycket ljus på riskfaktorer och problemsökning i skolans 

värld. Ungas psykiska ohälsa har länge stått i centrum liksom stressfaktorer och andra 

patogena syndrom. Själv vill hon belysa främjade faktorer och salutogenes.  Syftet 

med hennes avhandling är att lyfta fram skolans stödjande och inkluderande roll för 

bättre skolresultat och välbefinnande. Utgångspunkten är ett inkluderande 

förhållningssätt genom att involvera eleverna att finna metoder som är utmanande, 

för ökad delaktighet och fördjupad förståelse, d.v.s. att eleverna ska få insikt i hur 

hälsa och lärande hänger ihop. 

Warne (2013) har studerat elever på både högstadienivå samt på gymnasial nivå. 

Hennes empiri har utgått från photovoice, dvs ljudinspelningar samt enkäter. 

Resultatet visade att elevernas syn på vad som främjar hälsa och lärande var relaterat 

till bemötande, personligt och pedagogiskt stöd men att tid för återhämtning också 

var viktigt. Resultatet visade även att eleverna ansåg att skolan bidrog till att förstärka 

klyftan mellan elever med högmåluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse.  
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Förhoppningen som Warne (2013) har är att hennes avhandling ska kunna ge skolor 

och huvudmän stöd i det salutogena arbetet och ge kunskap om hur hälsa och lärande 

är intimt sammankopplade med varandra. Och att kunskap kring barns- och 

ungdomars hälsa kan bidra till en bra och framgångsrik skolgång. Warne (2013) 

menar att all den forskning som gjorts kring ungas ohälsa bidragit med mycket 

kunskap men att vi inte får glömma de faktorer som är främjande, som faktiskt gör 

att barn och unga mår bra. 

Elevens psykiska hälsa, skriver Warne, (2013) påverkas till stor del av dennes 

arbetsmiljö, d.v.s.. klassrumsmiljön och den rådande psykosociala kulturen. Att den 

stigande graden av psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren är ett faktum från 

WHO (World Health Organisation, 2005) där denna trend som mest synliggörs hos 

flickor. I Warnes (2013) studie framgår att flickor i 15 års åldern är betydligt mer 

stressade än pojkar i samma ålder, samtidigt som flickor i allmänhet tycker bättre om 

skolan. Det finns ett starkt samband mellan ohälsa och misslyckad skolgång menar 

Warne, och anser att det finns (Warne 2013) 

Resultatet i Warnes studie visar att elevernas syn på sin egen delaktighet var en viktig 

komponent för en lyckad skolgång och upplevd hälsa. En annan variabel var tilltro, 

både vad gäller elevens tro på sig själv samt lärarens tilltro till elevens kunskaper för 

att kunna utveckla delaktighet och empowerment. Att elever lär av varandra verkar 

vara ett framgångsrikt verktyg. En fråga som man dock måste ställa sig, skriver Warne 

(2013), är om systemet gör det möjligt för elever att känna att deras förmåga till 

delaktighet och förändring eller om demokratiuppdraget i skola är allt för 

formaliserad. 

Även på internationell nivå återfinns en mängd forskning kring ”Känslan av 

samanahang” eller ”Sense Of Coherence” Artiklar kring Sense Of Coherence kopplad 

till skolans värld är ofta relaterade till stressfaktorer och psykisk ohälsa. 

En norsk studie visar tex. att pojkar i allmänhet har högre resultat i SOC- 

undersökningar än flickor och att flickor i sin tur lider mer av stress, oro och ångest i 

ett åldersspann från 12-15 år. Detta bidrar i sin tur till lägre resultat hos flickor då man 

mäter begriplighet och hanterbarhet.  Slutsatsen i denna publikation är att SOC- 

formuläret ger stöd för emotionella faktorer kopplade till salutogens.  (Lindström & 

Eriksson 2005) Denna studie stärker de sersultat som Warne (2013) kunde utläsa ut 

si  studie iom samma område. 

En Israelisk studie (European Journal of Special Needs Education 2009) som är 

genomförd på något yngre barn visar på skillnaden mellan barn med 

beteendestörningar och normalfungerande barn relaterat till KASAM. Grupperna 

jämfördes med hjälp av lärarens bedömning av deras akademiska presentation, alltså 

deras studieresultat och deras beteendeproblematik. Resultatet som uppvisade stark 

polarisering visade att elever med beteendestörningar och lägre skolresultat också 

upplevde ett större utanförskap, mindre acceptans från klasskamrater och avvisande 

av klasskamrater. Genom detta blev självuppfattningen betydligt svagare och därmed 

också känslan av sammanhang.  

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pub/European+Journal+of+Special+Needs+Education/ExactMatch?accountid=14827
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Denna studie visar på ett samband mellan elevens skolresultat och dess känsla av 

sammanhang samt att ett lågt KASAM skapar ett utanförskap som också påverkar 

självkänslan. 

Salutogen forskning knyter inte bara an till traditionen mätbara och iakttagbara data 

utan även till det självupplevda och självskattade hälsan. Med detta perspektiv menar 

Gassne 82008) får  hälsodimensionen en holistisk utgångspunkt. Gassne (2008) 

skriver i sin avhandling att den upplevda hälsan eller självskattningen har en stor 

variation från individ till individ vilket i sin tur ger ett uttalat subjektivt utfall. 

Reliabiliteten kan i detta fall ifrågasättas om inte syftet och forskningsansatsen är 

mycket specifik. Ändå menar Gassne (2008) att forskningen ger allt mer stöd för 

människors subjektiva upplevelser vid forskning. 

Känslan av sammanhang är grunden till all salutogen forskning menar Gassne (2008). 

Två pionjärer inom den svenska forskningen på detta området är Cederblad och 

Hansson, verksamma inom ungdomspsykiatri på Lunds universitet. Deras forskning 

knyter liksom mycket annan forskning inom KASAM an till risk- och skyddsfaktorer. 

Genom ett antal minder kliniska studier samt en longitudinell studie (Lundbystudien) 

framarbetade Hanson och Cederblad en salutogen miljöterapi. (Hansom och 

Cederblad 1995) 
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5 Metod 

5.1 Hermeneutikens idé och tolkningsmetod 
Ingången till denna studie är av hermeneutisk karaktär, det vill säga inspirerad av en 

hermeneutisk syn att tolka budskap utifrån subjektiva erfarenheter och upplevelser. 

Hermeneutikens som metod för att tolka texter har sitt ursprung i behovet av 

alternativa metoder till naturvetenskaplig forskning då man istället vill undersöka 

humanvetenskapliga områden skriver Sjöström (Starrin & Svensson 1994) Hon 

menar med detta att hermeneutiken lämpar sig särskilt väl till att undersöka unika 

människors intentioner sedda i sitt sammanhang, i sin tid och sin kontext.  

I en undersökning där individens egna åsikter och uppfattningar belyses passar denna 

ansatts därför bra. ”Att försöka förstå människan – att tolka hennes utsagor och 

handlingar- innebär att man betraktar henne som intentionell” menar Sjöström 

(Starrin & Svensson 1994 s.75) Med det menas att vår upplevelse inte orsakas av yttre 

omständigheter utom vår kontroll utan förhåller sig till människans vilja och 

intentioner.  

Själva målet för hermeneutikens och humanvetenskapens forskningsfält är att förstå 

subjektiva handlingar och företeelser sedda i sitt sammanhang. Att utifrån 

individuella upplevelser få en helhetssyn på mänskliga företeelser för att kunna lösa 

problem, handskas med konflikter, helt enkelt förstå mänskligt beteende. En 

hermeneutisk forskningsstudie handlar därigenom om att samla in mänskliga 

erfarenheter som kan tolkas och analyseras av forskaren samt vara möjliga att pröva 

för att resultatet ska ge önskad kunskap. 

För att kunna genomföra en undersökning med hermeneutisk utgångspunkt gäller 

således för forskaren att formulera frågeställningen så att den både är kreativ och 

vetenskaplig nog att använda som forskningsgrund. Urval och insamling av material 

utgör grunden för empirin som i sig är ganska fri från konventioner så länge materialet 

kan belysa frågeställningen. Stort fokus ligger i noggrannhet av tolkning och analys. 

Arbetet måste ske systematiskt och inte ge utrymme år godtycklighet för att utgöra 

ett vetenskapligt förhållningssätt. (Starrin & Svensson 1994) 

 

5.2 Kvalitativ utgångspunkt 
I denna studie, där syftet är att söka kunskap om hur elever på gymnasial nivå 

uppfattar känslan av sammanhang i skolan, är intentionen att göra en studie med 

avstamp inom den kvalitativa forskningsansatsen. I detta fall av kvalitativ forskning 

används ett frågeformulär och intervjuer som empiriskt redskap och därigenom 

undersöks respondentens uppfattning om ett fenomen. Med hjälp av den kvalitativa 

forskningen menar Thulin, (1991) öppnar man dörrar till inkännande och förståelse, 

vilket är en viktig del av denna undersökning. 

Genom frågeformuläret finns ett minde inslag av kvantitativ data men slutsatserna 

och resultatet i sin helhet är av kvalitativ karaktär.  Frågeformuläret och intervjuerna  

utgör det empiriska materialet och ses som en helhet det vill säga stärker varandras 

validitet och utgör tillsammans undersökningens insamlade material.  
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Denna studie utgår från ett mindre urval av halvstrukturerade intervjuer där frågorna 

är förberedda men ändå öppna nog att ge utrymme för följdfrågor och förklaringar. 

Genom respondenternas svar finns en förhoppning att finna skilda uppfattningar inom 

valda frågeställningar. För att kunna gå vidare med det insamlade materialet krävs 

analys och tolkning av resultaten i en hermeneutisk anda för att få fram ett budskap 

ur utsagorna 

Svensson & Starrin (1996) beskriver den kvalitativa forskningen som en deltagande 

observation från ett induktivt perspektiv där stort fokus ligger på forskarens förmåga 

till känslighet och lyhördhet inför respondentens svar. Tonvikten ligger i forskarens 

sätt att hantera informationen och tolka den utifrån en trovärdig forskningsansats. Den 

kvalitativa forskningen möter ofta på kritik på grund av just involvering och 

trovärdighet, d.v.s. forskaren blir delaktig i tex. relationen till respondenten. Detta 

innebär att då forskaren bör vara särskilt noggrann i sin hantering av såväl etiskt 

förhållningssätt som validitet och reliabilitet.  

”Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion.” skriver Kvale & 

Brinkman (2011) och menar att samtalets form är en källa för att få information om 

hur människor känner, erfar och upplever den värld de lever i. Därför, menar Kvale 

och Brinkman, (2011) är intervjun en ypperlig form för att få tillgång till och ställa 

frågor om människors känslor, åsikter, farhågor eller förhoppningar. 

I tolv halvstrukturerade intervjuer har gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter 

speglat sig i yttranden och samtal. Eleverna har innan intervjutillfället fått en 

syftesförklaring samt information om innehållet i frågorna. De har dessutom fyllt i 

KASAM- formuläret precis innan intervjun som också leder eleven in i området kring 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Intervjufrågorna har följt samma 

struktur. Utan att markera eller avbryta mellan kategorierna finns en medveten 

uppdelning av frågorna för att lättare kunna analysera materialet. 

Studiens utgångspunkt är att ta reda på hur elever på gymnasial nivå upplever 

sammanhang i skolan utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Hermeneutiken har som främsta uppgift att utröna och undersöka människors 

subjektiva uppfattning av sin verklighet. Det vill säga så som respondenten upplever 

ett visst fenomen eller bild av verkligheten, inte så som den objektivt kan beskrivas 

som sanning. Forskaren vill i detta fall undersöka verkligheten som den i handlingar 

och företeelser upplevs sedda i sin egen kontext.  

 

5.3 Datainsamling 
Som empiriskt underlag används ett färdig konstruerat frågeformulär ”Antonovskys 

livsfrågeformulär” som utgår från Antonovskys eget sätt att uppskatta en individs 

KASAM. Formuläret är baserat på 29 frågor spridda mellan områden som berör 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Frågorna är inte kategoriserade eller 

graderade så att respondenten i förväg kan se vad som är lågt respektive högt resultat. 

Frågeformuläret är utarbetat på ett sätt att man sedan kan summera olika frågor för att 

få fram värden kategoriserade mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Det ger också en helhetsbild av respondentens samlade KASAM. Den totala skalan 



 

20(49) 

 

har en teoretisk variationsvidd mellan 29 och 203 poäng, men även en 

normalfördelning mellan 70-190 poäng. Därutöver bör misstankar kring feltolkning 

göras. Genomsnittet för en välfungerande och frisk människa bör ligga runt 140 

poäng. Under 120 anses personen som svag i fråga om känsla av sammanhang medan 

en person som får över 160 poäng kategoriseras som KASAM stark.    

Med hjälp av dessa resultat görs en jämförelse av elevens skolprestationsnivå med 

dess känsla av sammanhang. Då KASAM-formuläret inte bör ses som ett 

mätinstrument utan ett reflektions- och samtalsunderlag förs sedan en dialog med 

eleven om dennes resultat i form av en halvstrukturerad intervju. Detta för att få en 

samlad bild av elevens upplevda känsla av sammanhang. 

 

5.4 Urval 
Denna studie är i behov av en god spridning mellan lever med hög måluppfyllelse 

respektive elever med låg måluppfyllelse för att kunna dra några slutsatser kring deras 

känsla av sammanhang. Med ett underlag på totalt tolv elever, sex i vardera 

referensgrupp, kommer frågeformuläret tillsammans med kompletterande frågor 

bilda ett underlag som motsvarar empirin. Valet av elever sker med hjälp av lärare 

som också är klassföreståndare och därigenom har en god inblick i elevens 

studieresultat. Respondenterna är således handplockade efter vissa kriterier och faller 

därmed inte inom ramen för slumpmässigt urval.   

Avsikten är att eleven ska vara villig att ställa upp, inte känna sig tvingad, samt att få 

så jämn fördelning mellan könen som möjligt men också en spridning mellan 

studieförberedande- och yrkesförberedande program. Undersökningen är 

övervägande av kvalitativ karaktär och ger därigenom ett tolkningsutrymme då 

studien syftar till att jämföra elevens upplevda känsla av sammanhang. En metod som 

är adekvat när det handlar om sociala företeelser och mänskliga sinnesförnimmelser. 

(Starrin  & Svensson 1994)  

 

5.5 Validitet 
Denna studies empiri vilar på två praktiska undersökningar. Dels på elevintervjuer av 

halvstrukturerad karaktär, dels på KASAM-frågeformuläret.   

För att stärka studiens trovärdighet och val av empiriskt material i form av 

Antonovskys livsfrågeformulär hänvisas till professor Eriksson, docent i sociologi 

vid Högskolan Väst. Eriksson har bland annat forskat kring validiteten hos det så 

kallade SOC- formuläret.  

Forskningen är mycket omfattande och innefattar 458 vetenskapliga publikationer 

och därtill tretton doktorsavhandlingar. Eriksson påvisar också hur globalt använt 

detta formulär är i sin spridning på trettiotre språk och trettiotvå länder.  Hennes 

slutsats är att SOC formuläret är mycket stabilt men ökar i validitet med deltagarens 

stigande ålder. Det är ett multikulturellt verktyg som har förmåga att mäta både 

människors stressnivå och dess välbefinnande. (Eriksson 2005)  
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Enligt Eriksson (2007) är reliabiliteten och validiteten god i såväl SOC-29 som SOC-

13 även om denna är en förkortad variant av ursprunget. För användning inom mer 

omfattande publicering av SOC- skalorna krävs tillstånd av upphovsrättsskyddade 

skäl och ägs av Dr. Avishai Antonovsky men tillhandahålls kostnadsfritt för 

forskningsändamål. 

Då populationen för den här studien kommer vara relativt liten är avsikten att inte dra 

några generella slutsatser utan föra en diskussion kring utfallet. Studien är kvalitativ 

vilket inte utgör något underlag för statistiska slutsatser utan ett underlag för ett 

resonemang kring elevens egna uppfattningar av ett fenomen. 

Generellt kan sägas om elevernas respons att de hade en god förståelse för innehållet 

i frågorna. Då de inte förstod frågade de om De tog sig tid att reflektera och tänka 

efter, de var också noggranna med att svara samvetsgrant och ärligt, något som Lantz 

(1993) framhäver som en avgörande aspekt när det handlar om att skapa förtroende 

både mellan intervjuare och respondent samt till studiens reliabilitet. 

Några elever hade lättare för att formulera sig och lägga ut texten medan andra var 

ytterst fåordiga och försiktiga, vilket förorsakade en balansgång då fler följdfrågor 

kan besvära en försiktig person medan det kan stärka en annan. Man kan också riskera 

att skapa obalans i samtalet mellan den som ställer frågor och den som svarar.  Ett 

sätt att möta detta dilemma är att ge respondenten tid, att inte besväras av tystnad eller 

skynda på med småprat för att dölja en besvärande situation.  

Utgångspunkten är en nollhypotes som utgår från att alla elever oavsett studieresultat 

upplever samma känsla av sammanhang. Arbetshypotesen att utfallet ska ha en viss 

spridning samt att man ska kunna se en polarisering för att bevisa att elever med högre 

studieresultat också har ett högre KASAM än elever med lägre studieresultat, alltså 

en bekräftelse av Antonovskys teori. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bygger forskningsintervjun på det förtroliga 

samtalet mellan två parter. Ett professionellt samtal där interaktionen mellan 

intervjuaren och respondenten är av yttersta vikt. Trots likställdheten mellan dessa 

båda parter är det forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Detta innebär 

ansvar i fråga om lyhördhet och respekt för respondenten. Forskarens uppgift är det 

kritiska ögat, att följa upp och försäkra sig om att respondenten har fått uttrycka sin 

mening och gjort sig förstådd.  

Studien kommer att baseras på både frågeformulär och halvstrukturerade intervjuer 

för att kunna tolka och förstå av gymnasieelevernas uppfattning av sitt KASAM, sin 

känsla av sammanhang. Den halvstrukturerade intervjun är ett föredömligt redskap 

när det handlar om förståelsen för en människas livsvärld menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Målet är att tolka innebörden av ett fenomen viket kräver både 

struktur i frågorna samt öppenhet för spontana fördfrågor.  

Med intervjuer tillkommer alltid ansvar och etiska överväganden. Intervjun ska bygga 

på frivillighet eller samtycke från respondenten. Frivillighet att delta men också att 
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avbryta under intervjuns gång. Jag kommer därför att tillfråga ett antal 

gymnasieelever om deras intresse att delta i min undersökning, i såväl enkäten som 

intervjun. Respondenten ska också vara införstådd med undersökningens syfte skriver 

Kvale och Brinkmann (2014)  

Intervjun äger rum i elevens egen miljö, i avskildhet och trygghet för att ge de bästa 

förutsättningar för att han eller hon ska känna sig fri och säker i situationen. Det krävs 

en fin balansgång, menar Kvale och Brinkman (2014) mellan respekt för 

intervjupersonens integritet och intervjuarens intresse att få fram värdefull 

information till sin studie.  

Forskaren har ansvar för att skydda deltagarens personliga integritet och insyn i 

privatlivet. (Vetenskapsrådet 2011) Detta skapar en extra känslig situation när 

intervjufrågorna utformning handlar om uppfattningar av elevens känslor.   

Avidentifiering sker innan resultaten publiceras så att största respekt visas för 

respondentens integritet. Likaså behöver förståelse skapas för att innehållet och 

informationen är viktigt men inte kopplade till person utan fenomenet i sig. 

Anonymiteten är en del av forskningens praxis skriver Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet 2011) som istället lägger stor vikt vid olika värden som är viktiga 

att förhålla sig till i resultatet tex. kön, ålder mm. 

 

5.7 Förstudie 
För att uppskatta redskapets möjlighet och tillgänglighet har en enkel förstudie 

genomförts. Detta genom att en slumpartad utvald elev fått svara på frågeformuläret 

och ta del av intervjufrågorna. Elevens studieresultat är inte ställda relation till dennes 

resultat på frågeformuläret och intervjufrågorna då syftet endast varit att uppskatta 

elevens förståelse av frågornas innehåll. Både frågeformuläret och intervjufrågorna 

visade sig ta mindre tid i anspråk än beräknat. Respondenten, från första årskurs på 

gymnasiet, ansåg inte frågorna konstiga eller svårtolkade. Svaren på intervjufrågorna 

blev förhållandevis korta och behöver kompletteras med fler följdfrågor för att utfallet 

ska bli utförligare och svaren mer uttömmande.  

Svaren på enkäten höll sig inom normalfördelningen och gav därmed ett 

tillfredställande resultat. Sammanlagt kan sägas att den empiriska undersökningen 

visar sig vara reliabel i såväl frågeformulär som intervjufrågor och att det tilltänkta 

materialet låter sig användas.  

 

5.8 Genomförande av undersökningen 
Respondenterna, som valts ut med hjälp av gymnasieskolans register för meritpoäng 

vid intagning till gymnasiet samt undervisande lärare, söktes upp en och en för 

tidsbokning. Ca 15-20 minuter avsattes i tid och grupprum på skolan användes för 

frågeformuläret och intervjun. Till merparten av intervjuerna användes lektionstid då 

eleven hade självständigt arbete och tillfälle att gå ifrån en stund.  
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Samtliga elever fick först fylla i frågeformuläret och senare ta del av intervjufrågorna. 

Under ifyllandet av formuläret fanns jag till hands om respondenten skulle behöva 

förklaringar eller hjälp att förstå frågorna. Detta skedde dock bara i ett fall. Däremot 

varierade tidsaspekten mycket då vissa elever visade sig vara svaga läsare som 

behövde extra tid.  

Den empiriska undersökningen pågick under tre veckors tid och hade inbördes ingen 

ordning mellan elever med hög måluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse. 

Detta märktes endast med en symbol på formuläret för själva resultatanalysens skull. 

Samtliga frågeformulär är sedan sammanräknade och införda i en tabell som kommer 

att redovisas under resultatdelen. Intervjuerna är transkriberade från ljudinspelning 

till pappersform och kommer också de att bearbetas och analyseras för att, om möjligt, 

kunna ge svar på mina frågor under rubriken ”Syfte och problemformulering” 

Då utgångspunkten är att ta reda på elevers personliga uppfattning om sig själv 

relaterat till sin omgivning bör också aspekter som personlig påverkan beaktas. 

Exempel på detta kan vara tidpunkten på dagen, humör, sinnesstämning, dagsform, 

relationer och miljö. Dessa variabler är svåra att ta hänsyn till och kan naturligtvis 

påverka resultaten. Hade samma fråga ställts före ett stort prov eller efter en konflikt 

med en kamrat kan detta naturligtvis påverka hur eleven för tillfället ser på stressen i 

skolan eller sin förmåga att göra sig förstådd bland lärare och kamrater.  
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6 Resultat  
Resultatet presenteras här i två kategorier vilket där med ger två perspektiv på 

respondentens upplevelse av känsla av sammanhang. Dels finns ett statistiskt material 

med utgångspunkt i SOC-formuläret som kommer att presenteras för sig, dels ett 

kvalitativt resultat utifrån elevintervjuer som kommer att analysers i olika strukturer. 

Dessa båda kategorier ställs inte mot varandra utan bör ses som ett stärkande 

komplementet till den empiriska undersökningens utfall. Resultaten kommer att 

ställas i relation till uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar. 

För att avidentifiera respondenterna presenteras de med nummer 1-12 där respondent 

1-6 representerar kategorin av elever med hög måluppfyllelse samt 7-12 elever med 

låg måluppfyllelse. 

 

6.1 Resultat av SOC- formulär 
Till Antonovskys livsfrågeformulär hör en beskrivning om hur resultaten bör tolkas 

enligt SOC:s egen utgångspunkt av vad som faller inom ramen för normalvärden och 

trovärdighet.  

Frågeformuläret är indelat efter KASAM:s tre delar, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Tillsammans bildar dessa tre kategorier förutsättningarna för den 

sammanhållna ”Känslan av sammanhang”. Respondenterna har alltså svarat utifrån 

sin egen subjektiva upplevelse med utgångspunkt i testets frågor.   

Den teoretiska spännvidden i frågeformuläret sträcker sig mellan 29 och 203 poäng 

där en normal och frisk människa förväntas ligga mellan 70-190 poäng. Samtliga tolv 

respondenter befinner sig inom dessa normalfördelningsramar. Den högre nivån 

syntes väldigt jämn medan den nedre nivån gör en avvikelse av en respondent. Även 

denna avvikelse faller inom normalfördelningen. Det samlade resultatet mellan elever 

med högmåluppfyllelses KASAM med ett medelvärde på 134 poäng, jämfört med 

elever med låg måluppfyllelse med ett medelvärde av 121 poäng ger en differens på 

13 poäng. 
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Figur 1: Tabellen visar det totala värdet av KASAM hos respondenterna fördelat 

mellan de båda kategorierna. R1-R6 visar KASAM för den gruppen med hög 

måluppfyllelse medan R7-R12 visar det sammanlagda KASAM för gruppen med låg 

måluppfyllelse. 

Ett intressant och oväntat resultat är att man i kategorin för elever med lägre 

studieresultat finner populationens högsta KASAM poäng. Men även det är ett 

resultat som skiljer sig ur mängden i denna kategori. Generellt kan sägas att gruppen 

av elever med högmåluppfyllelse har en mer samlad resultatbild även om där också 

finns en avvikelse i nedåtgående riktning.  

Vid kapning av de största avvikelserna, det vill säga om man bortser från de högsta 

respektive lägsta resultaten i vardera referensgrupp, blir detta synligt då den gruppen 

med låg måluppfyllelse får en differens på 20 poäng medan den gruppen med hög 

måluppfyllelse differens endast visar på sju poäng. Resultaten visar därmed att 

gruppen med hög måluppfyllelse synes mer homogen medan den totala poängen i den 

gruppen med låg måluppfyllelse visar en större spridning.   

Om det samlade resultatet för begriplighet underskrider 35 poäng finns enligt 

tolkningsmetoden för SOC- formuläret en oroande bild av personens förmåga att 

förstå sin omvärld. Detta kan bero på en alltför komplex situation för att respondenten 

rent kognitivt ska ha förståelse eller att personen i fråga befinner sig i en destruktiv 

livssituation. Det kan också spegla svårigheter kopplade till språklig medvetenhet 

eller social kompetens. En person som underskrider 35 poäng kan befinna sig i en 

miljö eller situation i livet som föder allt för många negativa tankar eller oförmåga att 

styra över sina reaktioner vilket kan leda till dåligt självförtroende.  

 

 

Figur 2: Tabellen visar värdet av respondenternas begriplighet. 
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Låga poäng i fråga om hanterbarhet kan förklaras med tillitsbrist eller bristande 

resurser att hantera vardagslivets alla krav, en otillräcklighet och en osäkerhet att möta 

oväntade situationer eller hantera komplexa sammanhang. Det kan handla så väl om 

strategier för handlingsberedskap som förmågan att känna samhörighet och 

gemenskap med andra människor.  Där de yttre och inre kraven blir större än vad 

individen finner handlingsplaner för skapas en känsla av vanmäktighet. Denna stress 

kan leda till ohälsa och en ohållbar vardag. Med en låg hanterbarhet följer också 

oförmågan att tro på sig själv, det vill säga självförtroende och självkänsla. Individen 

kan uppleva en känsla av att vara ett offer för omständigheter istället för förmågan att 

kunna påverka sin situation.  

 

 

Figur 3: Tabellen visar respondenternas poängresultat av hanterbarhet. 

 

Meningsfullhet är kanske den viktigaste och mest avgörande av komponenterna. 

Drivkraften och motivationen till engagemang och investering av tid och 

ansträngning ligger i huruvida människan upplever meningsfullhet, en inställning till 

livet som grundar sig i individens värdegrund och världsbild och en förmåga att ta 

ansvar för sitt liv, känna delaktighet och ett högre syfte med det som sker. Men också 

en emotionell och relationell investering som kräver empowerment och förmågan att 

vara delaktig i sitt eget liv.  
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Figur 4: Tabellen visar respondenternas poängresultat i fråga om meningsfullhet. 

 

 

6.2 Resultat av elevintervjuer 
Intervjuresultaten redovisas under tre olika rubriker, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  Dessa exemplifieras av citat ur båda referensgrupperna. Elever med 

hög måluppfyllelse betecknas med respondent 1 till och med 6 medan elever med låg 

måluppfyllelse betecknas med respondent 7 till och med 12. 

 

6.2.1 Begriplighet 

Frågorna kring begriplighet har som syfte att få en blid av elevens förmåga att se sig 

själv i ett sammanhang, att kunna sätta in sig själv i en kontext och att utifrån det 

kunna dra slutsatser och se orsak och verkan. Varför blev det så här? Varför reagerar 

jag på detta viset i ett visst sammanhang?  Inte minns den inledande frågan om 

respondenterna kan se vad som format och påverkat dem till att bli den person de är 

idag, har visat en stor spännvidd på denna förmåga.  Samtliga elever i den 

högpresterande kategorin har kunnat dra paralleller från uppväxtförhållanden, 

föräldrars uppfostran och påverkan, miljöns betydelse samt egna erfarenheter så som 

medvetna val de gjort, misstag de begått mm. Respondenterna i denna kategori har 

gett uttryck för bakomliggande orsaker till sin personlighetsutveckling. De har visat 

på förmåga att konkretisera orsak och verkan.   

Jag tror typ att det har mycket att göra hur föräldrarna är och vad de sätter för 

spärrar och regler hemifrån. Alltså hur mycket man lyssnar på dem. Och vilken, 

vad heter det, makt de har. Makt låter ju inte så bra men inflytande på ett positivt 

sätt.  (Respondent 3) 

Ja det är ju mest livets gång som har påverkat mig. Ofta är det familj och vänner. 

Och så är det ju egna val också. Som har gjort att jag blivit den jag är. Men mest 

är det nog uppfostran tror jag. (Respondent 6) 
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Fyra elever i kategorin elever med låg måluppfyllelse har svarat liknande med 

hänvisning till föräldrars inverkan och miljöns betydelse. Vänners påverkan är också 

vanligt förekommande faktor. En respondent har hänvisat till sin ADHD diagnos som 

mycket avgörande för sin personlighet.  

Jag har ju då ADHD alltså. Och det blev en viss tid då jag fick reda på det att jag 

va så här nere på botten. Att jag ville ta livet av mig och så här. Och nu har jag 

tänkt att om jag inte tänker så får jag inte de tankarna. Att tänka på ADHD:n 

hela tiden och sånt har ju format mig till den jag är idag och att jag är en stark 

person men att jag har lätt för att bryta ner. Jag har förändrats sedan jag fick min 

diagnos och blivit en bättre person. (Respondent 7) 

Dock fanns det två elever bland elever med låg måluppfyllelse som inte kunde uppge 

några påverkande faktorer alls, som inte kunde se någonting som format eller påverkat 

deras utveckling.  En av respondenterna hade svårt att förstå frågan. Den andra uppger 

att han aldrig funderade över sådana frågor.  

Nae, inte riktigt. Hur ska man säga…det är ingenting jag funderar på eller 

så…Ingen såhär känsla som kommer upp. (Respondent 10) 

En annan fråga som rör begripligheten är hur vi ställer oss inför oväntade situationer. 

Den som har en hög förmåga till begriplighet har också förmågan att möta det 

oväntade med bättre resurser, blir inte överrumplad utan finner sig snabbare i 

oväntade situationen. Begriplighet innebär att individen kan dra slutsatser från 

tidigare erfarenheter och koda av en situation snabbare så kallad generalisering. Åter 

igen syns en skillnad mellan referensgrupperna i fråga om trygghet och öppenhet inför 

det okända eller försiktighet och tillbakadragsamhet. Gruppen med elever med 

högmåluppfyllelse nämner genomgående en öppenhet, nyfikenhet och optimism.  

Jag känner att jag tar det rätt bra ändå. Att jag tar det lugnt och inte stressar upp 

mig ifall det kommer en sån här situation Jag brukar ändå lösa det rätt bra. 

Tycker jag iallafall. (Respondent 2) 

Jag tar det med spänning och öppenhet. I alla fall mestadels. (Respondent 1) 

 

Det gör även några elever i den andra gruppen men här syns också en tveksamhet och 

nervositet hos flera elever. En tillbakadragsamhet och tveksamhet som yttrar sig i att 

flera elever säger att de backar inför det okända. Eleven med AHDH beskriver en 

ledsenhet och att hon blir illa till mods, på dåligt humör och kan själv bli otrevlig.  

Jag skulle säga att jag blir nervös. Lite såhär, vill gärna ha det planerat och så. 

Inte såhär okontrollerat. (Respondent 11) 

Ofta brukar jag bli nervös och jag brukar ta det lugnt. Och jag är väldigt försiktig 

av mig. Så det är hur jag brukar hantera nya situationer. (Respondent 10) 

Hela KASAM begreppet handlar till stor del om människas förmåga att hantera stress. 

Inte minst i fråga om begriplighet och hanterterbarhet. Hur man reagerar i pressade 

situationer handlar både om reaktion som bygger på erfarenheter samt förmåga att 
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skapa sig strategier, handlingsberedskap inför det oväntade. Därför kändes frågor 

kring stress och stresshantering mycket relevant. Dels hur eleven upplever sin 

skolsituation i form av kontroll eller icke kontroll, det vill säga begriplighet, samt om 

de har någon strategi för stressade situationer, hanterbarhet. Begriplighet handlar 

också om självbild och förmågan att uppskatta sina egna styrkor och svagheter. Därför 

har respondenten fått svara på frågor om sina styrkor och svagheter. 

De flesta av respondenterna svarar att de har kontroll på skolarbetet. Samtliga elever 

svarar ganska omedelbart och kortfattat på denna fråga vilket kan tolkas som att de är 

säkra på sitt svar. Någon uttrycker tveksamhet i båda referensgrupperna, skillnaden 

är att eleven i den gruppen med hög måluppfyllelse relaterar till en specifik anledning. 

Han vet alltså varför han inte har kontroll. En annan elev beskriver istället varför han 

har kontroll. 

Just nu har det varit svårt för att det hände en sak som gjorde att jag tappade 

motivationen. Men jag kommer sakta uppåt nu. ( Respondent 1) 

Jag har ju mycket att göra, men, jag brukar planera upp hur jag ska göra och när 

jag ska göra det. Så jag har väldig kontroll på det. (Respondent 6) 

När det handlar om att kunna värdera sig själv i form av styrkor och svagheter finns 

generellt en större eftertanke, inte så direkt svar som på frågan om de har kontroll 

över skolarbetet. Några svarar tydligt ja eller nej på denna fråga men flertalet famlar 

mitt emellan. Det som skiljer grupperna åt är återigen förmågan att uttrycka och 

förklara sig. Respondenterna från gruppen med elever med högmåluppfyllelse har en 

tendens att lägga ut språket mer, förklara sig, tänka bakomliggande och vara måna 

om att ha blivit förstådda medan den motsatta gruppen är mer sparsmakade med 

orden, koncist och direkt. På frågans innehåll om självvärdering syns inga påtagliga 

skillnader. 

Ja, innerst inne. Man känner väl ändå att man undervärderar sig själv. Tänker 

bara, jag kommer inte att klara det här fast egentligen innerst inne klarar man av 

det. Men man känner ju ändå det här kommer inte att gå bra. (Respondent 2) 

Jag vet inte. Det kanske…nej jag vet inte vad man är bra på och sånt. Jag kan 

inte säga det. Jag vet inte. ( Respondent 3) 

Begriplighet har en stark koppling till att förstå och att göra sig förstådd. En 

kommunikativ men även känslomässig förmåga av att kunna uttrycka och att ta emot 

budskap, att tolka, koda och koda av. Ett samspel mellan sändare och mottagare som 

kräver bekräftelse från båda håll. Resultatet är en sensitiv upplevelse som skapar 

delaktighet och förståelse alternativt förvirring och missförstånd.  

Referensgruppen med elever med låg måluppfyllelse uttrycker i denna fråga en större 

tveksamhet. Framför allt när det handlar om att själv göra sig förstådd. Denna 

elevgrupp gör i större utsträckning en skillnad mellan att själv göra sig förstådd och 

att förstå andra.  

Att förstå andra har jag ganska lätt med. Men jag tror inte att folk förstår 

 mig. (Respondent 12) 
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Alltså ibland kan det vara svårt att förstå mig när jag försöker förklara någonting. 

Och då bara skiter jag i att säga vad jag menar. Jag bara, jag menar ju så. Ja alltså 

ibland förstår inte alla. (Respondent 7) 

Den andra gruppen svarar på frågan utifrån sitt eget perspektiv det vill säga att göra 

sig själv förstådd. Där har respondenterna i lägre utsträckning hänvisat till begreppet 

att förstå utan istället utgått från att själv göra sig förstådd.  Flera elever resonerar 

över hur man gör sig förstådd genom att anpassa språket eller situationen och 

mottagaren. Att man ibland får förklara flera gånger och på olika sätt.  

Ja oftast gör jag det. Men ibland får man förklara lite mer. Det kanske inte är så 

tydligt som man tänkte som när man förklarar det i huvudet. (Respondent 2) 

Vill jag få fram någonting så försöker jag väl säga det så att alla förstår. Och så 

får man ju anpassa sig lite till om det är små barn typ så kanske man pratar på 

ett visst sätt. Och sen om det är vuxna och lärare så pratar men på ett annat sätt. 

(Respondent 3) 

 

6.2.2 Hanterbarhet 

Frågan om stress kan sägas ha två aspekter. Dels upplevelsen, känslan av stress. Hur 

upplever respondenten stressiga situationer, vad händer och hur reagerar jag? Den 

subjektiva uppfattningen relateras till förmågan att analysera sig själv. Den andra 

aspekten handlar om förmågan att hantera stressen. Om eleven har någon genomtänkt 

strategi för själva hanterandet. En elev som upplever stress utan strategi kan lätt göra 

sig själv till ett offer för omständigheter medan en elev med strategier och 

handlingsplaner upplever sig själv som stark och förmögen att själv vara delaktig i 

det som sker.  

Det går en skarp skiljelinje mellan lösningsfokuserade respondenter och dem som 

låter omständigheterna råda. Spännvidden är stor mellan lugn och panik. Den 

starkaste reaktionen finns bland elever med låg måluppfyllelse samtidigt som det är 

den gruppen som stressar minst och som har ett avslappnat förhållande till skolarbete. 

Eleverna som representerar denna grupp kopplar i större utsträckning sin stress till 

praktiska situationer på sitt yrkesprogram. 

Jag får panik och jag börjar gråta så jag är inte så jättebra på att hantera stress. 

Ibland så går jag undan och tar några djupa andetag och då lugnar jag ner mig 

själv. Så det är typ enda sättet som jag kan tänka på är ett bra sätt för mig att 

lugna ner min stress. Jag har ju känt det i skolan, här i klassen asså ibland när vi 

har lunch och man jobbar själv och det blir stressigt och jag får panik och börjar 

gråta då springer jag in i omklädningsrummet och sätter mig, andas, blundar lite 

och tar det lugnt. Sen går jag in igen och fortsätter. (Respondent 7) 

Mmm, alltså jag vet inte, jag brukar inte stressa mycket bara. Jag brukar bara 

typ, backa ett steg och låta det gå i så fall. Ibland blir jag bara arg och så och då 

går jag därifrån. (Respondent 9) 
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Ur gruppen med elever med hög måluppfyllelse beskrivs en mer generell stress över 

skolarbeten och prioriteringar, inte relaterad till specifika situationer eller praktiska 

moment.  Flera respondenter uttrycker en större lösningsfokusering och målinriktning 

i sina strategier. Att ta sig an, att strukturera upp och att planera för att hantera 

stressiga situationer. Be om hjälp, skriva listor och skapa scheman var också konkreta 

strategier. 

Ja det är väl så att alla blir stressade ibland. Men det är ju bara att ta tag i det och 

lösa det på något sätt. Det finns ju alltid en lösning. Antingen att prata med någon 

eller ja till exempel lärare, eller flytta fram det eller planera upp det. Det funkar. 

(Respondent 6) 

Jag planerar in hur jag ska göra. Till exempel om det är massa skolarbete som 

man måste hinna med så planerar jag det lilla först så tar jag mig sakta framåt 

det största. (Respondent 5) 

Ibland så stänger jag bara av och det är ju inte så bra. Men ibland så blir det ju 

så. Sen ofta efter ett tag när man har insett att man . Oj, du måste göra något åt 

saken så brukar jag nog ta tag i det. Det är ju skönt att sätta en check på att du är 

klar med det. Så det är skönt att bara beta av det. Fast jag brukar ju när det är 

jättemycket i skolan, jag gör listor och så brukar jag, när jag har gjort en grej 

bocka av den för då känner man att man har gjort någonting. (Respondent 4) 

 

Två elever, en från vardera referensgrupp, har också gjort en koppling till fysisk 

träning som en metod för att hantera stress. De hänvisar till behovet av att ta ut sig 

fysiskt för att finna avkoppling och nedstressning men också för att generera energi 

och sätta press på sig själva.  

Jag brukar spela handboll mycket och det är ett ställe där jag kan slappna av och 

rensa mycket tankar. (Respondent 10) 

Öh, det låter kanske lite flummigt men det hjälper ju typ att träna. Eller de funkar 

för mig i alla fall. Då blir det typ alltså att man gör något jobbigt. Alltså rent 

fysiskt jobbigt i typ en timme. Då känns det som jag är lite mer på G va. Och då 

går det lite lättare. Sen också om du vet att du är i skolan till halv fyra sen så har 

du bara två timmar på dig att plugga, för sen ska du iväg och träna. Då kanske 

dom där två timmarna blir mer effektiva. (Respondent 3) 

Hanterbarhet har en direkt koppling till om individen känner sig i kontroll eller inte. 

Om individen har förmågan att disponera sin tid och prioritera mellan de krav som 

ställs. Därigenom blir frågan om eleven känner balans i livet relevant för 

forskningsområdet. Om respondenten har förmåga att själv styra och känna sig 

delaktig i skola och fritid, sömn, mat och tid för intressen och kompisar.  

I detta avseende syns inga skillnader mellan elever med högmåluppfyllelse och elever 

med låg måluppfyllelses uppfattning. Majoriteten svarar att de har god kontroll och 

vet hur de ska disponera sin tid och ta hand om sig själva för att må bra och skapa 
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balans i livet. Flera elever hänvisar till eftermiddagssömn för att senare kunna ägna 

sig åt träning och skolarbete.  

Eh, det är lite komplicerat. Först har jag skolan, vi slutar vid två eller fyra. Sen 

när man kommer hem då sover man och det är nog fritiden det. Och senare på 

kvällen det är då man börjar, gå ut en sväng eller så. Eller försöka plugga. 

(Respondent 8) 

Nja, skolan tar upp en hel del faktiskt. Det är lite obalans där. Sen så tycker jag 

inte att ibland är till och med skolan roligare än min fritid så det säger ju en hel 

del. Men annars inte. Jag kommer hem vid tre fyra tiden och sen får jag alltid 

min ordentliga sömn. Och eftersom jag nu inte så ofta som jag borde tar itu med 

skolarbetet så blir det väl en del fritid. ( Respondent 1) 

Respondenterna anser över lag att de vet hur de ska få hjälp om de behöver extra stöd 

i skolan. De visar på god kontroll i fråga om vuxenkontakter. Frågan är ställd så att 

mottagaren kan tolka den öppet. Om du behöver hjälp i skolan vet du då vem du ska 

vända dig till? Formuleringen skulle kunna syfta till övrig skolpersonal som 

elevhälsoteam, kurator, skolsköterska, specialpedagog eller rektor. Ändå väljer alla 

respondenterna att associera till undervisande lärare.  

 

6.2.3 Meningsfullhet 

Större val kräver större perspektiv och förmåga att sammankoppla handling och 

konsekvens eller orsak och verkan.  Frågorna under den här rubriken utgår från 

gymnasievalen, som nu ligger några år bakåt i tiden men som ändå kan betraktas som 

en milstolpe för avgörande framtidsval som i längden kan ge stora konsekvenser. 

Frågan har behandlat huruvida eleven känt sig tillfreds och nöjd med detta val samt 

hur de betraktar sin framtid på kortare och på längre sikt. Frågorna syftar till elevens 

förmåga att sätta sig själv i ett större sammanhang samt att få en uppfattning om 

individens empowerment och delaktighet i sina egna val.   

En tydlig skillnad i svarsfrekvensen på denna fråga är vilka programval eleven 

faktiskt gjort. Alla elever i gruppen med hög måluppfyllelse har valt teoretiska 

program, högskoleförberedande medan den andra gruppens deltagare uteslutande valt 

yrkesförberedande program. Det tenderar också mot en större tveksamhet över valen 

i gruppen med låg måluppfyllelse. Valet har inte varit lika självklart som den andra 

gruppen. Dock visar ingen elev på val mellan studieförberedande- och 

yrkesförberedande program inom en och samma referensgrupp. Valen har allts stått 

mellan olika yrkesförberedandeprogram i den ena gruppen så som Restaurang- och 

livsmedel, Barn- och fritid, Elprogrammet och Motorsportsprogrammet. I den andra 

gruppen mellan Samhällsprogrammet, Naturprogrammet och Teknikprogrammet.  

Jag älskar att laga mat och det var inte alls svårt att välja för jag valde 

Restaurang. På alla tre alternativen valde jag det ( Skratt) För jag älskar att laga 

mat , och baka och allt som hör ihop med typ och smaka, äta , alltså testa nya 

saker. Så både jag och min syster älskar ju att laga mat och baka och sånt för vi 

har alltid gjort det tillsammans. Baka lite, laga lite julmat. Till jul ska vi stoppa 

korv… (Respondent 7)  
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Allts jag hade ganska många, vad ska man säga, förslag på vad jag skulle gå. Jag 

ville egentligen gå MSG, motorsportgymnasiet i  orten X. Men sen tänkte jag att 

det kanske inte är någonting för mig egentligen. Alltså jag har ju mycket syskon. 

Jag har många barn i familjen så jag tänkte att Barn- och fritid skulle passa 

jättebra. Så då blev det ju Barn- och fritid sen. (Respondent 12) 

För elever som valt yrkesprogram har målet med utbildningen varit tydligare, en 

framtid inom ett specifikt område, medan elever som valt teoretiska program uppgett 

att de inte alls vet vad de ska arbeta med i framtiden och därför valt brett och 

studieförberedande. Ingen respondent denna kategori har uppgett ett konkret mål eller 

framtidsdröm genom sitt gymnasieval, snarare en bred öppning mot många utgångar.  

Nej, det var kanske lite därför som jag valde samhäll. För jag visste inte, jag vet 

inte vad jag vill syssla med än idag och då går jag liksom sista året. Men sen nu 

när man valt inriktning då vet man kanske lite mer vad man är intresserad av. Så 

man har ju ändå avgränsat det. Jag visste verkligen inte vad jag ville bli. 

(Respondent 3) 

Nej det blev samhäll för att det var väldigt brett och så. Det har alla sagt till mig 

alltid att det är bra att läsa samhäll så då valde jag samhäll. Jag gillade inte matte 

och teknik och så då kände jag att det är bättre att läsa såna frågor som jag tycker 

är intressanta. (Respondent 4) 

Jag var inte säker. Jag valde först natur för ja, det är brett och så . Men jag var 

inte helt säker på vad jag ville göra i framtiden. Sen bytte jag till teknik. För jag 

ville bli ingenjör. Sen så tänkte jag att kadd och sånt var inte så kul så jag började 

på natur igen. (Respondent 5) 

Endast två respondenter kände sig i efterhand tveksamma till sitt val men hade inte 

heller något konkret förslag på vad de borde valt istället. En elev ur gruppen med hög 

måluppfyllelse hade bytt program och sedan bytt tillbaka igen. Programmen anses 

likvärdiga ur studienivå och är båda studieförberedande.  

Att vissa elever valt yrkesförberedande program har gett dem möjlighet till 

anställningsbarhet direkt efter gymnasiet. Det speglas i nästa fråga kring planer efter 

studenten. Elever med yrkesförberedande studier tenderar att ha en tydligare plan för 

livet efter gymnasiet. De ska vidare ut i yrkeslivet, söka anställning. Tre av sex 

respondenter i denna grupp uppger konkreta planer på att söka jobb direkt efter 

avslutad utbildning. En uppger sig vilja läsa upp sina betyg samt en göra lumpen. 

Alltså jag vill ju ut och jobba. Testa på hur det är i verkliga livet. Testa på hur 

restaurangbranschen är liksom, (Respondent 11) 

Försöka hitta jobb så tidigt som möjligt. Och komma ut och jobba. Jag är inte 

jättesugen på att plugga vidare eller så. (Respondent 10) 

Större ambivalens syns i gruppen med hög måluppfyllelse. Samtliga respondenter 

uppger att de ska studera vidare på högskola och universitet. Ingen kan däremot 

precisera sina studieplaner i konkreta utbildningar. Något inom matematik, uppger en 

elev som också är ensam om att eventuellt vilja försätta studera direkt efter gymnasiet. 
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Fem respondenter av sex uppger att de först ska skaffa sig ett jobb för att tjäna lite 

pengar men också för att planerna ska klarna över vad de vill studera eller vilken 

utbildning de ska välja.  

Antingen, alltså jag har ju vissa val, men jag vet inte exakt vad det blir eller vad 

jag kommer att göra. Det finns antingen att jag pluggar direkt. Då blir det väl 

antingen mattelärare eller så gör jag något med matematik. Eller så vilar jag ett 

år, jobbar, tjänar in lite pengar och sen börjar jag plugga. Jag vet att jag vill 

plugga. (Respondent 5) 

Alltså jag ska ta ett sabbatsår och passa på att jobba ihop ett kapital så att jag 

dels kan resa runt lite och dels, ja det kanske blir…nu är det väl rätt svårt när 

man inte har mer än gymnasiekompetens. Men alltså dröm bilden är ju att jag 

lyckas skaffa mig något jobb någonstans. Och att jag hinner att mogna en del 

innan jag bestämmer mig för att bege mig vidare till universitetet.  

(Respondent 1) 

Svaren på frågan om vad de ska göra efter studenten skiljer sig också åt i fråga om 

stressnivå. Några elever upplever att de känner stress inför att sluta gymnasiet och 

vad detta ska medföra. Andra har en lättsammare   inställning till att ”det ordnar sig” 

eller ”det visar sig”.  

Nej, jag har ingen aning! Så det är det som är lite stressigt för jag vet inte vad 

jag ska göra nu efter. Om jag ska jobba eller studera eller resa eller… vad som 

ska hända likasom. (Respondent 2)  

Nej, jag har verkligen ingen aning. Jag antar att jag ska jobba lite innan jag börjar 

plugga i alla fall. Så mycket vet jag men jag vet inte vad jag ska bli eller vad jag 

ska läsa eller vad jag ska jobba med. (Skratt) Jag hoppas att det löser sig. 

(Respondent 4) 

Följdfrågan på livet efter gymnasiet vidgas i ett större perspektiv, fortfarande inom 

området meningsfullhet, med tanken på att fånga elevens förmåga att greppa 

framtiden och se den som ljus eller mörk. Att känna hoppfullhet eller oro inför 

framtiden kan ge indikationer på individens förmåga att känna meningsfullhet. Att 

dessutom känna att man har förmåga att styra eller påverka sitt liv har en stark 

koppling till hanterbarhet. Empowerment skulle kunna identifiera denna förmåga. 

Makten att vara delaktig i sitt eget liv, att ha inflytande över och känna ansvar, beslut 

som rör den enskilda individen.  

Människor som saknar denna förmåga har lätt att se sig själv som offer för yttre 

omständigheter, att uppleva sig själv oförmögen att påverka livets skeenden. 

Meningsfullhet kan ses som den mest avgörande komponenten för att uppleva känsla 

av sammanhang. Att det individen gör spelar en roll och får konsekvenser för andra 

människor. Att människan är en del av ett större sammanhang och har förmåga till 

insikt hur saker och ting hänger samman.  

Frågan om framtiden tenderar att visa något större hoppfullhet i den gruppen med hög 

måluppfyllelse men det är inga större skillnader mellan de båda grupperna. Däremot 
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syns ingen stor oro i denna grupp. De elever som uttrycker en viss ängslan är inte 

entydiga i sitt svar utan visar också på nyfikenhet eller positiv spänning.  

Det känns lite skrämmande att jag ändå ska komma in i det livet som vuxen. 

Men det är lite spännande att få så mycket frihet sen. Kunna göra min egna grej. 

Så det är väl lite spännande och läskigt. Lite som att börja på gymnasiet. 

(Respondent 5)   

Det är, ja någonting mitt emellan. Jag är inte optimistisk, eller överoptimistisk 

inför framtiden men jag tror inte att det kommer bli så illa heller egentligen. Det 

blir som det blir. (Respondent 1) 

Nej, jag tror ju att sånt löser sig. Jag tror jag kommer att hitta nåt jobb som jag 

kommer att gilla. Även om det inte går den vägen som man tänkt sig brukar det 

ju lösa sig på nåt sätt tänker jag. (Respondent 4) 

Liksom i flera frågor tidigare svarar elever från gruppen med låg måluppfyllelse mer 

kortfattat. Gränserna är markanta mellan hoppfullhet och oro i respondenternas svar 

och resonemangen inte så utförliga. Några svarar med tydlighet att framtiden upplevs 

skrämmande medan andra svarar hoppfullt. 

Skrämmande. Faktiskt. I värsta fall inget jobb. Eh, man får väl se. (Respondent 

9) 

Det är lite skrämmande faktiskt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte koll 

på vad jag ska bli. Så jag vet inte…det är ganska skrämmande. (Respondent 12) 

Nej, det känns ganska hoppfullt. Och jag tänker att har man ett mål så har man 

något att sträva efter. (Respondent 11) 

Avslutningsvis får respondenten besvara frågan på vad som känns allra viktigast i 

livet just nu. Perspektivet växlar från makro- till mikronivå, från framtid till nutid. 

Samtliga respondenter uttrycker sig kort i denna fråga. Svaren är näst intill identiska, 

vänner och familj. Endast tre av tolv intervjuade elever svarar avvikande med 

hänvisning till körkort, hästar och studier. Samtliga i den gruppen med låg 

måluppfyllelse. Några respondenter i vardera grupp gör tillägg efter vänner och familj 

med studier, personlig utveckling och intressen.  

Alltså viktigast just nu är ju körkortet, som jag tänker på… (Respondent 12) 

Alltså jag skulle väl säga hästarna. (Respondent 11) 

Men just nu är det viktigaste vänner och familj och mina studier. Allt annat 

kommer väl i andra hand. (Respondent 5) 

Allra viktigast är nog att må bra och att ha folk runtomkring mig. Och att man 

har en bra kontakt med sin familj, tycker jag. Och skolan är väldigt viktig med. 

Det är nog det viktigaste tror jag. (Respondent 6) 
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6.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis gav intervjuerna en fördjupad syn på de frågor som hanterats i 

frågeformuläret, en möjlighet att möta upp och reda ut begrepp och upplevelser. 

Eftersom intervjufrågorna var kategoriserade på samma sätt som frågeformuläret var 

det lätt att följa elevens tankemönster och kunna jämföra svar. Att använda två skilda 

sätt att insamla material för den empiriska undersökningen upplevs som en styrka och 

ökar studien trovärdighet.  

Skillnader i svar och utläggningar har varit tydlig och därmed underlättat 

presentationen av resultat. Återigen bör poängteras att populationen varit allt för liten 

för att kunna dra generella slutsatser men förväntade mönster ha gått att skönja och 

där med uppfyllt förväntat resultat.  
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7 Analys 
I följande kapitel redovisas en analys av resultat som framkommit i intervjuerna. 

Svaren bearbetas och kopplas samman med bakgrunden i form av kopplingar mellan 

respondenternas svar, litteratur och tidigare forskning. Analysen följer samma 

kategorisering som resultatet. 

Av de tolv respondenterna, sex i vardera referensgrupp, har samtliga deltagare svarat 

inom normalfördelning enligt SOC-formulärets tolkningsmetod. Det vill säga inom 

de gränsvärden som utgör en frisk och genomsnittlig individs poängfördelning. Dock 

visar gruppen med elever med låg måluppfyllelse en större spridning i sina svar. I 

kategorin elever med låg måluppfyllelse återfinns både de högsta och de lägsta 

svarsfrekvenserna. Det innebär att eleverna i gruppen med hög måluppfyllelse har en 

mer samlad och där med homogenare svarsbild.  

Kategorin elever med hög måluppfyllelse har generellt sett legat något högre 

poängmässigt än elever med låg måluppfyllelse inom alla de tre områdena.   

Svaren från intervjuerna har visat att eleverna ur gruppen med hög måluppfyllelse i 

regel valt att lägga ut texten mer i sina svar under intervjuerna.  De förklarar, reder 

ut, preciserar sina upplevelser och åsikter och har varit måna om att förstå och att 

själva göra sig förstådda. Detta stärker teorin om att begripligheten har med vår 

kommunikativa förmåga att göra och att förstå tingens ordning menar Hanson (2015) 

7.1 Begriplighet 
De respondenter som fått höga resultat på begriplighet har visat en högre grad av 

förståelse över den situation de befinner sig i. De har kunnat dra slutsatser och se 

samband mellan sin personliga utveckling och de faktorer som påverkat dem. De har 

till exempel visat förståelse för föräldrarnas gränssättning och fostran liksom 

omgivningens och miljöns påverkan. Att visa hög förmåga till begriplighet handlar 

både om att kunna förstå sin plats i tillvaron och att orientera sig efter de erfarenheter 

man tidigare gjort, ett tillbakablickande perspektiv som flertalet av respondenterna 

faktiskt kunde relatera till. Hansson (2015) uttrycker att denna förmåga helt enkelt 

handlar om ”koll på läget” och menar att det är en nedärvd överlevnadsfunktion hos 

människan. Ju bättre jag kodar av min omgivning och smälter in i den desto bättre 

förutsättningar skapas för trygghet och säkerhet.  

Begripligheten har också en koppling till hur vi reagerar och agerar vid oväntade och 

ovana situationer. De elever som svarar att de blir stressade, backar eller blir nervösa 

är också de elever som visar minst förståelse för hur de formats som individer. Det 

betyder alltså att den som känner sig trygg och medveten om vad som påverkat ens 

personlighet och identitetsutveckling är bättre rustad för oväntade situationer och har 

lättare att finna sig och koda av ett oväntat sammanhang. 

Bekräftelse av detta kan stärkas i den israeliska studien ( European Journal of Special 

Needs Education 2009)  ) som visar på ett omvänt perspektiv d.v.s. att elever med låg 

känsla av begriplighet upplever en större osäkerhet, otrygghet och skapar därmed en 

sämre självkänsla. 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pub/European+Journal+of+Special+Needs+Education/ExactMatch?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pub/European+Journal+of+Special+Needs+Education/ExactMatch?accountid=14827
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En individ med hög känsla av begriplighet har en förväntan på att oförutsägbara 

händelser och stimuli kommer att uppstå.  Att överraskande händelser ofta går att 

ordna och förklara med hjälp av rationalitet och erfarenhet.  

Begriplighet utgör den väldefinierade, uttalade kärnan i den ursprungliga 

definitionen. Den syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässiga, gripbara, som information som är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus – dvs. kaotisk, 

oordnad, slumpmässig, oväntad oförklarlig. (Antonovsky 2005 s14) 

Att majoriteten av eleverna svarar att de har kontroll över sitt skolarbete tyder på ett 

visst mått av begriplighet, av sammanhang och struktur. Om de istället hade upplevt 

skolarbetet otydligt och ogripbart hade detta visat på motsatsen. Eleverna ur gruppen 

med låg måluppfyllelse som upplevde att de inte hade kontroll över sitt skolarbete 

kunde inte precisera eller definiera sin känsla av att inte ha kontroll utan uttryckte en 

allmän känsla av förvirring till skillnad från de elever med hög måluppfyllelse som 

kunde härleda sin bristande kontroll till konkreta situationer. Åter igen visar sig 

förmågan att se orsak och verkan bland de elever som besitter ett högre KASAM. Att 

kunna dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter eller koda av mönster har en stark 

koppling till begriplighet. Sambandet mellan orsak och verkan bygger på 

generaliseringar och kognitiv förmåga, det vill säga strukturer sedan tidigare 

erfarenheter.  

Upplevelsen av kontroll över sin skolsituation gränsar mellan begreppen begriplighet 

och hanterbarhet då följdfrågan handlade om strategier för att ta kontroll och hantera 

stressade situationer. Att skapa strategier tyder på en god hanterbarhet. Individen vet 

hur han eller hon ska gripa sig an uppgifter, skapa strukturer och visa 

handlingsförmåga. Flertalet av eleverna visar att de har strategier för att ta kontroll 

över sitt skolarbete. Någon talar om att göra listor för att konkretisera och strukturera 

uppgifter för att sedan kunna bocka av, att synliggöra både uppgifterna och det som 

är utfört. En annan elev beskriver hur han skiljer på små och stora arbeten och har en 

strategi för gripa sig an dem. Detta tyder på att eleven under sin studiegång skapat 

hanterbarhet, hanterbarhet som till stor det bygger på begriplighet.  

Det finns ett samband mellan begriplighet och hanterbarhet. Desto mer individen 

begriper, det vill säga har kontroll på sig själv och sin omgivande situation desto 

lättare har han eller hon för att hantera olika situationer. Om detta samband talar 

Antonovsky (2005) då han uttrycker att KASAM:s tre komponenter har en stark 

beroendeställning av varandra. För att uppnå hanterbarhet måste individen först ha 

skapat en begriplighet.   

I många fall kan detta samband också relateras till skolstress.  Elever som inte har 

kontroll över sin skolsituation eller sitt skolarbete riskerar att känna sig stressade av 

den förvirring och det kaos som detta medför. Bristande kontroll skapar begränsade 

handlingsmöjligheter. Det visar flera elever ur gruppen med låg måluppfyllelse 

medan elever i gruppen med hög måluppfyllelse upplever stress ur ett 

prestationsperspektiv. De visar på god begriplighet och hanterbarhet men ställer höga 

krav på den egna prestationsförmågan. Ur denna grupp hänvisar många elever till 
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vidare studier och att komma in på en högskolutbildning kräver höga intagningspoäng 

som i sin tur kräver större prestation. 

Kontentan blir två olika sorters stressfaktorer. En som visar lågt KASAM, det vill 

säga elever som upplever stress på grund av okontroll och förvirring. Den andra 

gruppen med högt KASAM visar stress på grund av prestationsångest.   

Lindström och Eriksson (2005) skriver en artikel kring en norsk studie att flickor i 

tonåren känner en högre grad av stress än pojkar och att detta blir synligt i SOC- 

formuläret. Då min studie inte haft för avsikt att granska könsperspektivet har den 

genomförts med jämn fördelning mellan pojkar och flickor men hade kanske kunnat 

ge samma utfall om granskning gjorts. Lindstöm och Eriksson (2005) menar att SOC-

formuläret har en känslighet för emotionella aspekter och att stressfaktorer därför är 

mätbara med hjälp av detta frågeformulär.  

I en israelisk (2009) studie framkommer att elever med lägre studieresultat relaterat 

till KASAM också har en vagare självbild och att det finns ett tydligt samband mellan 

Känsla av sammanhang och självupplevelse. Därav fick respondenterna i min 

undersökning svara på frågan om de kunde se sina styrkor och svagheter. Frågan var 

inte lättbesvarad, den krävde eftertanke och en viss tvekan. I den relativt lilla 

population som var underlaget i denna empiriska undersökning syntes dock inga 

större skillnader. Det utläsbara var att eleverna i den gruppen med hög måluppfyllelse 

hade förmåga att lägga ut texten mer, förklara och resonera kring svaret.  

Däremot syns i min undersökning en tydlig skillnad när det handlade om att förstå 

och göra sig förstådd. Respondenter i gruppen med hög måluppfyllelse visar i större 

utsträckning att de kan förstå och göra sig förstådda vilket kan bero på att de just visar 

på ett högre mått av begriplighet. I begripligheten finns en förväntan på att 

omgivningen ska vara fattbar, att den ska vara strukturerad och förutsägbar. Däri 

ligger också begreppet att jag förstår mig på min omgivning och att jag kan förmedla 

mig, det vill säga göra mig förstådd.  

I det motsatta perspektivet blir förvirringen till en ovisshet. En individ med svag 

begriplighet får svårare att avkoda signaler, läsa av situationer och blir därigenom 

osäker. Detta i sin tur skapar en svagare självbild. Osäkerheten om en individ förstår 

en situation, förstår andra människor och själv kan göra sig förstådd har en förmåga 

att skapa otrygghet.  

Den israeliska studien (2009) påvisar också att elever med svagare självuppfattning 

och låg känsla av sammanhang oftare upplever en känsla av utanförskap och lägre 

acceptans från sina klasskamrater. Detta gällde även studieresultaten som i sin tur är 

kopplade till självkänsla och känslan av sammanhang. Detta blir till en 

självuppfyllande profetia i en nedåtgående spiral av låga studieresultat, svag 

självkänsla och låg begriplighet.  

I denna studie med relativt få respondenter blir detta inte så tydligt som man skulle 

kunna tänka sig vid en större population. I vissa frågor syns ingen skillnad mellan de 

båda referensgrupperna till exempel hur man disponerar sin tid och skapar balans i 

livet mellan studier, träning, avkoppling och tid för familj och vänner. Majoriteten 
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upplever att de har en god kontroll och att de vet hur de ska ta hand om sig själva för 

att må bra.  

Oavsett referensgrupp är eleverna eniga om var de kan få den hjälp de behöver. De 

upplever inte några bekymmer med att vända sig till undervisande lärare eller 

klassföreståndare vid behov. Samtliga elever kopplade denna fråga om var man kan 

få den hjälp man behöver till just skolarbete och lärprocessen. Ingen associerade   till 

rektor, specialpedagog eller skolhälsoteamet för annan hjälp inom skolan.  

När det gäller meningsfullhet, den tredje komponenterna i KASAM, visar sig inte 

skillnaden mellan grupperna vara så stor som den som går att utläsa i begripligheten 

och hanterbarheten. Olikheterna suddas ut och elever med låg måluppfyllelse  

upplevelser blir tydligare. Samtliga elever ur denna referensgrupp har valt 

yrkesprogram. De har beskrivit en tydlighet redan vid val av gymnasieprogram och 

en målinriktning i form av yrkesval. Många respondenter ur denna grupp har visat på 

en tydlig målmedvetenhet. Efter avslutad utbildning ska de söka jobb inom sitt 

utbildningsområde. Detta är troligen en starkt bidragande orsak till meningsfullhet.  

Elever från studieförberedande program har hänvisat till att de inte vet vad de ska 

göra efter studenten. Att de medvetet valt ett brett program för att kunna studera 

vidare. Däremot hade inte många elever i gruppen med hög måluppfyllelse något 

konkret utbildningsmål. Merparten hänvisar till att de ska söka jobb först, ta en 

studiepaus och fundera på vad de vill utbilda sig till.  

Man kan tänka sig att ett yrkesförberedande program upplevs mer konkret och 

målinriktat. Har eleven bara valt rätt yrkesprogram är de anställningsbara direkt efter 

studenten. Detta skapar trygghet och mening. Ett teoretiskt program kräver vidare 

studier för anställningstrygghet och ett yrke. Dörren står fortvarande öppen för val 

som kan skapa både möjligheter och ambivalens. Den närmaste framtiden blir därför 

inte lika tydlig vilket också kan skapa förvirring.  

I ett större perspektiv känns den högpresterande referensgruppen mer hoppfull. 

Tilliten till att framtiden och vuxenlivet är ljus. En viss rädsla och tveksamhet 

återfinns i båda grupperna men mest i gruppen med elever med låg måluppfyllelse. 

Denna fråga kan kopplas både till meningsfullhet och begriplighet. I  gruppen med 

hög måluppfyllelse finns en trygghet och tillit till den egna förmågan och att livet ska 

vara förutsägbart och begripligt vilket kan vara anledningen till att dessa elever ser 

ljusare på framtiden.  

Uppenbart är dock att eleverna oavsett skolprestation, programval och KASAM 

poäng upplever samma saker som viktigast i livet, att ha goda relationer och spendera 

tid med vänner och familj. Trots att några respondenter lägger till aspekter som 

körkort, häst och studier upplever samtliga att nära sociala kontakter är viktigast.  

I en rapport skriven på uppdrag för Folkhälsoinstitutet skriver Nilsson (2001) om 

sambandet mellan hälsa och oproblematisk skolgång. Dessa båda komponenter menar 

Nilsson påverkar varandra i var riktning. Det vill säga en stabil skolgång med goda 

studieresultat påverkar individens allmänna hälsa medan en god hälsa genererar en 

oproblematisk skolgång. Om detta går att utläsa ur min undersökning är svårtolkat. 

Men att gruppen med elever med högmåluppfyllelse uppvisar en högre poäng i SOC-
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formuläret och generellt upplever sig ha bättre kontroll och strategier vad gäller 

skolarbete tyder på detta.  

En av de största anledningarna till utbrändhet och psykisk ohälsa i skolan beror på 

bristande delaktighet, skriver Nilsson (2001) en känsla som har en stark koppling till 

KASAM:s alla delar. Den som känner delaktighet känner sig inkluderad och behövd, 

en individ vars förmågor efterfrågas. För att öka delaktigheten behöver 

förutsättningarna jämnas ut och det preventiva arbetet fokuseras på livsstil menar 

Nilsson (2001) 

Livsstilsfaktorer har inte med tydlighet framgått i min studie men frågan om balans 

och kontroll på tillvaron belyser frågan något. Flertalet av respondenterna upplever 

att de har en god balans mellan studier, mat, sömn, fritid och umgänge. Den skolstress 

som eleverna hänvisar till skiljer sig dock mellan referensgrupperna.  

 Även Warne (2013) skriver i sin avhandling om vikten av delaktighet och känslan av 

empowerment för välbefinnande och goda studieresultat. Hon menar att skolan har 

en mycket viktig roll i fråga om psykiskt välbefinnande och socialt stödjande miljö 

både under och efter själva skolgången. Hon vill också belysa just sambandet mellan 

elevens välbefinnande och studiekontroll och menar att skolan behöver sätta fokus på 

friskfaktorer istället för riskfaktorer. Warnes förhoppning är att ge skolor och 

huvudmän stöd i det salutogena området och belysa sambandet mellan hälsa och 

lärande.  
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8 Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten av studien diskuteras och relateras till arbetets syfte 

och frågeställningar samt till den litteratur som använts. Syftet har varit att söka 

kunskap om hur elever på gymnasial nivå uppfattar känslan av sammanhang i skolan, 

samt hur känslan av sammanhang påverkat deras skolresultat. Intentionen var att göra 

en studie med avstamp inom den kvalitativa forskningsansatsen. Uppsatsen belyser 

även den komplexitet som skolsystemet utgör och den enskilde eleven inneboende 

resurser att hantera den.  

Undersökningens frågeställningar var att se om det finns ett samband mellan elevers 

skolresultat och deras upplevda känsla av sammanhang samt om det finns skillnader 

i elever med högmåluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelses KASAM.  

Med största ödmjukhet vill jag göra gällande att inga generella slutsatser går att dra 

då populationens storlek varit så ringa. Mönster har gått att skönja men validiteten är 

svår att bevisa. Däremot kommer jag att diskutera det som visat sig och blivit synligt 

genom empirin. Diskussionen utgår från resultaten i denna lilla referensgrupp 

relaterat till litteratur och tidigare forskning som använts i bakgrunden (2.0) 

8.1 Koppling till Antonovsky 
Mycket tyder på att KASAM har en stark koppling till elevens studieresultat vilket 

stärker Antonovskys forskning kring människans hälsa ur ett salutogent perspektiv. 

Känslan av sammanhang bygger på ett helhetsperspektiv mellan begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter är tätt sammanfogade med 

varandra och kan vara svåra att skilja åt, det vill säga att den ena komponenten 

påverkar den andra. (Antonovsky 2005) Detta blir synligt i studien kring elevernas 

KASAM både i fråga om SOC- formuläret och intervjufrågorna. 

Antonovsky (2005) hävdar att begripligheten är en förutsättning för hanterbarhet. Om 

eleven visar sig ha en stark begriplighet i fråga om att hantera stora mängder 

information är det också viktigt hur personen gör den informationen användbar. 

Begripligheten går där med över i hanterbarhet. Antonovsky pekar också på vår 

förmåga att sätta in nya händelser i kända mönster. (Hansson 2015) Då eleverna i den 

gruppen med hög måluppfyllelse har lättare för att se vad som format deras 

personlighet ökar de alltså förmågan att möta oförutsedda situationer med lugn och 

handlingskraft. 

I Antonovskys studie tas ingen hänsyn till socioekonomiska förutsättningar, 

utbildningsnivå eller samhällsklass. Det han vill synliggöra är individers 

förutsättningar att känna sin omvärld och sig själv som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. I Antonovskys forskning är detta förutsättningen för hälsa och 

välbefinnande, ett salutogent förhållningssätt som människan bär med sig genom 

livet. 

Om man däremot skulle väga in sådana komponenter som socioekonomisk bakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå och samhällsklass skulle ytterligare information kunna 

läggas till kartan. Med fler variabler som vägs in blir det också svårare att avgöra vad 

som påverkar resultaten eller hur dessa komponenter i sin tur påverkas av varandra. 
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En fråga värd att förhålla sig till är huruvida våra medfödda förutsättningar påverkar 

vårt KASAM? 

I sin kritik mot KASAM framhåller både Westman (1998) och Theorell (1998) 

nackdelen men den statiska syn som Antonovsky har på känsla av sammanhang. Detta 

skulle i praktiken innebära att människans KASAM endast är dynamiskt och formbart 

fram till trettio års ålder. Frågan är hur formbar och förändringsbenägen en elev i 

gymnasieskolan är i förhållande till sin ålder? Är det möjligt att terapeutiskt arbeta 

med sitt KASAM för att förbättra förutsättningarna eller som Theorell (1998) 

förespråkar faktiskt använda KASAM som ett coping verktyg? 

Frågan är om ett högt KASAM påverkar andra komponenter i livet, möjliggör och 

rustar individen inte bara för en lyckad skolgång eller högre skolprestationer utan för 

god livskvalité i allmänhet? Med ett högt KASAM ökar förutsättningarna att klara av 

hinder eller att lösa problem, hantera olika situationer och känna delaktighet ökar och 

därmed påverkas elevens skolsituation. Om man utgår från den tesen borde det 

stämma att elever med högre studieresultat också har en högre känsla av 

sammanhang, ett resultat som även blir synligt i denna begränsade studie.  

  

8.2 Yttre faktorer 
I kapitel 2 hänvisas till många olika faktorer som påverkar elevernas förmåga att 

tillägna sig sina studier.  Ersgård (2016) skriver i sin bok ”De fem stora” om svensk 

skolas systemskiften och byten av läroplaner och betygssystem. Detta kan naturligtvis 

påverka elevens känsla för struktur och ordning. Att kunna koda av ett system och se 

det som förutsägbart är en förutsättning för att kunna uppleva begriplighet. Att sedan 

kunna handla utefter de system och de förväntningar som skolstrukturen ställer på 

eleven kräver hanterbarhet.  

I sin bok skriver Ersgård (2016) om ett antal olika pedagogiska forskare som granskat 

olika delar av skolsystemet, allt ifrån stora strukturer till klassrumsmiljö och synen på 

lärande. Alla dessa faktorer påverkar naturligtvis elevens förmåga att orientera sig 

och koda av sin omgivning, göra den begriplig och hanterbar, men den säger ingenting 

om elevens inneboende resurser och känsla av meningsfullhet. 

När man tittar på effekt och måluppfyllelse i skolan verkar det som att lösningen finns 

i själva systemet. Alltså hur man ska ordna en organisation, en läroplan eller ett 

betygssystem som ger så goda studieresultat som möjligt. Det kan också handla om 

metodik och pedagogiska redskap tex. lärandematriser, kollegialt lärande, extra 

anpassning och särskilt stöd. Dessa faktorer är viktiga och möjligen också mer 

mätbara än elevens inre resurser, men KASAM mäter något annat. 

 

8.3 Inre faktorer 
På senare tid har nya strömningar sprungit ur forskningsvärlden och stort fokus har 

riktats mot hjärnforskning kopplat till lärande. Hjärnforskningen visar att skolresultat 

är relaterade till elevens inställning och förmåga att anstränga sig och vara uthållig i 

sitt lärande. Dweck (2006) skriver om den plastiska hjärnans förmåga att utvecklas 
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hela livet och tillsammans med Duckwoth (2016) och Klingberg, (2016) som 

behandlar den psykologiska aspekten kring drivkraft och Grit, för de in ett nytt 

perspektiv. Möjligen öppnar sig en tilltro till människans inre resurser, att med hjälp 

av motivation, uthållighet och ansträngning tillägna sig högre kunskaper och där med 

höger studieresultat.  

Är detta möjligen en öppning i en ny elevsyn eller kunskapssyn, ett helhetstänkande 

där elevens egna resurser också blir synliga? Finns det någon koppling mellan 

motivation och KASAM?  Definitivt, menar Hansson (2015)   Motivation är en av 

stark drivkraft inom begreppet meningsfullhet. Motivation är något som väcks när vi 

finner saker och ting meningsfulla nog att investera energi och engagemang i. 

Motivation kan också likställas med lust, en vilja och en tillfredställelse att 

åstadkomma någonting. I detta fall kan det handla om att ta kontroll över sin 

skolsituation eller att prestera goda skolresultat.  

En annan intressant tanke kommer från Illeris (2007)  vars teori bygger på lärandets 

tre dimensioner. En didaktisk triangel mellan innehåll, socialt samspel och 

motivation. I begreppet innehåll lägger Illeris (2007) kunskapen, innehållet, 

färdigheter och förståelse.   Med andra ord kunskapskraven, den nivå av teoretiskt 

och praktiskt innehåll som eleven ska uppnå för kunskapsbedömning. Därtill lägger 

han det sociala samspelat och interaktionen med människor, omvärld och samhälle. I 

den tredje dimensionen förklarar Illeris (2007) vikten av motivation och lust, 

drivkraften som ska sätta igång de andra två processerna. Han beskriver motivationen 

både som en igångsättare, en startmotor, och som en upprätthållare av det driv som 

krävs för att bibehålla en process.  

Motivation bygger på meningsfullhet. Vare sig individen drivs av yttre motivation tex 

ett högt betyg för att komma in på en högre utbildning, som vissa av respondenterna 

hänvisar till, eller om eleven drivs av en inre motivation som kan handla om att känna 

sig nöjd med sig själv, utgår denna drivkraft från att finna en mening. Exempel på 

detta är när eleven känner att den valt rätt program, att de har kontroll över sin 

studiesituation eller att de har ett mål med sin utbildning.  

Här kan man se en intressant paradox mellan yrkesförberedande och de 

studieförberedande program. Då elever med hög måluppfyllelse och högsta KASAM 

resultat borde ha ett tydligt mål med sin utbildning. Istället upplever den här gruppen 

en ovisshet efter avslutade gymnasiestudier medan eleverna från yrkesförberedande 

program med lägre KASAM har en konkret plan att söka jobb inom sitt yrke.  

Det verkar också finnas en koppling mellan självkänsla, en lyckad skolgång och 

känslan av sammanhang skriver Warne (2013) i sin avhandling och pekar särskilt på 

begreppet tillit, både vad gäller elevens tro på sig själv och lärarens tilltro till elevens 

kunskaper. Om man utgår från att elever med högt KASAM och höga studieresultat 

också har en bättre självkänsla blir kanske inte målbilden lika viktig. Exempel på det 

är att flera elever ur den högpresterande referensgruppen verkar ha en tilltro till att 

det ordnar sig ändå. De visar en tilltro till framtiden i större perspektiv och litar på att 

saker och ting ordnar sig.  

Finns det då en risk att lärarens tilltro påverkar elevens självkänsla genom att visa 

tillit till vissa elever och inte till andra? Att läraren till exempel har högre tankar om 
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studieresultat hos en elev som valt ett studieförberedande program gentemot den elev 

som valt ett yrkesförberedande program? En fråga man dock måste ställa sig, menar 

Warne (2013), är om systemet gör det möjligt för eleven att känna sig delaktig och 

inkluderad eller om demokratiuppdraget är alltför formaliserat.  

En individ med högt KASAM, särskilt när det gäller hanterbarhet, har en högre grad 

av delaktighet och känsla av att kunna påverka och styra skeendet runt omkring sig. 

Detta skulle kunna tyda på att elever ur den gruppen med hög måluppfyllelse har en 

högre tilltro till sin egen förmåga att påverka och att vara delaktig i sin skolgång. 

Detta skulle i sin tur påvisa fler aspekter som medverkar till formandet av individen 

vad gäller självkänsla, KASAM och studieresultat i form av lärarens tillit och 

systemets uppbyggnad.  

En annan studie som stöder denna teori kommer från Israel ( 2009) som visar en stark 

polarisering mellan elever med hög måluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse 

där elever med låg måluppfyllelse i högre grad upplever utanförskap och lägre 

acceptans. Genom detta blev självuppfattningen också påverkad i negativ riktning i 

form av svagare självkänsla och lägre självförtroende. Denna slutsats går att skönja i 

den empiri som min studie utgår från. Eleverna i gruppen med låg måluppfyllelse 

uttrycker en större osäkerhet och mindre tilltro till sin egen förmåga. Framför allt 

upplever de rädsla och nervositet inför nya och oväntade situationer. 

  

8.4 Stöd från styrdokument 
Skolans organisation och struktur utgår från läroplanens utformning, i detta fall 

GY11. Det svenska skolväsendet vilar på dubbla uppdrag vilket gör bilden än mer 

intressant när denna studie handlar om studieresultat kopplat till elevens inre resurser. 

Läroplanens ena uppdrag utgår från kunskapsuppdraget, att förmedla det mätbara 

kunskapsområdet som slutligen omvandlas i betyg. Den andra sidan av uppdraget 

relateras till livets mjukare värden som fostran, demokrati och delaktighet. 

Läroplanen beskriver skolan som en social och kulturell mötesplats där varje enskild 

elev ska få utveckla sin identitet, känna trygghet och ansvar för den gemensamma 

värdegrund som skolan vill representera. Kopplingen till KASAM kan ses som en 

länk mellan förståelsen för sig själv och sin omvärld relaterat till dessa värden.  I 

läroplanen förmedlas vikten av att värna varje människas egenvärde och respekt för 

den omgivande miljön. (Gy11) 

Tillhörighet och inkludering är också en del av läroplanens uppdrag. Att känna sig 

delaktig i ett större sammanhang, utanför den egna personen, är en avgörande aspekt 

för känslan av meningsfullhet. Delaktighet skapar ett sammanhang där elevens 

resurser blir synliga och kommer till användning för andra. Samtidigt som personen 

i fråga kan bidra till altruistiska värden får man tillbaka bekräftelse som stärker den 

egna identiteten.  

En elev som känner delaktighet har ofta större inflytande över sitt skolarbete. Elevens 

demokratiska rättigheter och inflytande över sin arbetsmiljö och trygghet återfinns 

både i läroplanen (Gy11) och i skollagen (Skollagen 2011 kap.4 §11) Som ett led i 

den demokratiska fostran till ansvarstagande och gemensamt engagemang finns 
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möjligheten för varje enskild elev att ha inflytande och medbestämmande över sin 

skolgång. Frågan är bara om eleven själv har de resurser i form av KASAM som krävs 

för att nyttja denna rättighet? En rättighet som kräver både begriplighet och 

hanterbarhet. 

 

9 Slutord 

Slutligen vill jag återknyta till studiens titel. Känslan av sammanhang, en studie om 

sambandet mellan känsla av sammanhang och studieresultat i gymnasieskolan. I min 

strävan att se samband mellan dessa båda komponenter har jag studerat både resultat 

från frågeformulär, lyssnat och tagit del av elevers upplevda erfarenheter och studerat 

tidigare forskning. 

Att skolans värld är en komplex kontext att vistas i råder inga tvivel om. Ett stort flöde 

av information, strukturer, system och förväntningar att förhålla sig till är elevens 

vardag. Hur individen hanterar detta är kopplat till våra inre resurser, vår förmåga till 

begriplighet, hanterbarhet och att känna meningsfullhet. Hur vårt KASAM utvecklas, 

hur man vårdar och får det att växa är en annan intressant fråga. Är våra inre resurser 

statiska eller dynamiska? Och hur skulle skolan kunna utformas för att tillvarata 

förmågan att få medvetna elever som med hjälp av sin känsla av sammanhang 

omvandlar de till goda studieresultat? 

Det som till synes kan vara så enkelt visar sig vara mer komplext än jag från början 

tänkt. Så många komponenter som på olika sätt påverkar både känsla av sammanhang 

och elevens förmåga att tillgodose sig sina studier. Arv och miljö, självkänsla och 

självförtroende, tillit, förväntningar och motivation. Det är svårt att se vad som är 

orsak och verkan, vad som är hönan och vad som är ägget? 

Varje elev, varje individ är i sig unik och har stora möjligheter att lyckas och känna 

tillfredställelse. Att medvetandegöra KASAM är att ge eleven tillgång till sina inre 

resurser, sin förmåga till empowerment och att förstå sig själv och sin omvärld. Det 

salutogena förhållningssättet skulle kunna få både elever och skola att jobba 

långsiktigt och varaktigt med friskfaktorer istället för riskfaktorer.  

 KASAM är en teori som jag i min studie kopplat till skolans värld men är egentligen 

frågan om ett livslångt förhållningssätt som skapar salutogena förutsättningar. Ett 

konkret redskap att bära med sig genom skolan, arbetsbetslivet, inom ledarskap, i 

grupprocesser och i personlig utveckling.  

Skolan är en arena för kunskapsförmedling, bildning och som social mötesplats. Här 

klargörs tingen, här formas människan om hon får tillgång till hela sin potential och 

får uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, en känsla av sammanhang.     
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Bilaga 1 - KASAM frågeformulär 
 

KASAM frågeformulär                       29 frågor  

Här är några frågor (29) som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga 

svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just dig. Siffrorna 1 och 

7 är svarens yttervärden. Om du instämmer precis i det som står under 1, ringa in 

1:an, om det som står under 7 passar in på din situation, 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  

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

har aldrig den känslan                                                                har alltid den känslan  

 

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 inte att bli gjort                                          kommer säkert att bli gjort  

 

3 Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som    

står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

tycker dom är främlingar                                                          känner dem mycket väl  

 

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

dig ?      

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

mycket sällan eller aldrig                                                                          mycket ofta  

 

5. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer som du trodde att 

du      kände väl ?     

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

har aldrig hänt                                                                                           har hänt ofta  

 

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

har aldrig hänt                                                                                          har hänt ofta  
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7. Livet är  

1             2              3                    4                     5                       6                      7 

alltigenom intressant                                                                   fullständigt enahanda  

 

8. Hittills har ditt liv   

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

helt saknat mål och mening                                  genomgående haft mål och mening  

 

9. Känner du dig orättvist behandlad ?   

1             2              3                    4                     5                       6                      7 

mycket ofta                                                                                   mycket sällan/aldrig  

 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit   

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

fullt av förändringar utan att du                                              helt förutsägbart utan 

vetat vad som skulle hända härnäst                                      överaskande förändringar  

 

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

helt fascinerande                                                                         fullkomligt urtråkiga  

 

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

ska göra ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7 

mycket ofta                                                                                    mycket sällan/aldrig  

 

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

det går alltid att finna en                                                               det finns ingen 

lösning på livets svårigheter                                          lösning på livets svårigheter  

 

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

känner hur härligt det är att leva                             frågar dig själv varför du finns till  
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15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

alltid förvirrande och svår att finna                                                 fullständigt solklar  

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

glädje och djup tillfredsställelse                                                           smärta och leda  

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

fullt av förändringar och utan                                                      helt förutsägbart utan 

du vet vad som händer härnäst                                            överraskande förändringar                    

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

älta det om och om igen                                                                    säga det var det 

                                                                                                      och sedan gå vidare  

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

mycket ofta                                                                                  mycket sällan/aldrig  

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

kommer du säkert att fortsätta                                            kommer det säkert att 

dig väl till mods                                                                 hända något känna som 

                                                                                          förstör den goda känslan  

 

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  

 

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

1             2              3                    4                     5                       6                      7   

helt utan mål och mening                                                        fyllt av mål och mening  
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23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna 

med ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

det är du helt säker på                                                                          det tvivlar du på  

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

hända ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

mycket ofta                                                                                 mycket sällan/aldrig  

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

olycksfågel. Hur ofta har du kännt det så ?  

1             2              3                    4                     5                       6                      7  

aldrig                                                                                                       mycket ofta  

 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att  

1             2              3                    4                     5                       6                      7   

du över- eller undervärderade                                                        du såg saken i dess 

dess betydelse                                                                                      rätta proportion                       

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden i ditt liv, har du då en känsla av att  

1             2              3                    4                     5                       6                      7   

du alltid kommer att lyckas                                                  du inte kommer att lyckas 

övervinna svårigheterna                                                       svårigheterna  

 

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  

 

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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Poängberäkning  

Gör så här: Börja med att vända siffrorna på frågorna 

1,4,5,6,7,11,13,14,16,20,23,25,27 dvs. Svarsalternativ 7 ger 1 poäng och 1 ger 7 

poäng på de 13 frågorna. Övriga frågor poängsättes som de står 1 är 1 och 7 är 7.  

Vid M nedan skrivs summan av poängen på frågorna 4,7,8,11,14,16,22,28  

Vid B nedan skrivs summan av poängen på frågorna 1,5,10,12,15,17,19,21,24,26  

Vid H skrivs summan av poängen från frågorna 2,6,9,13,18,20,23,25,27,29  

M:…………….poäng         B:……………..poäng        H:………………poäng  

Summera poängen för M+B+H och addera poängen från fråga 3 (som inte ingår i 

någon av grupperna) och skriv in totalsumman  

KASAM:……………..totalpoäng 
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Bilaga 2 – Svar på frågeformulär 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

Respondent 1 3 5 2 3 4 5 

Respondent 2 2 4 5 5 3 3 

Respondent 3 2 2 4 4 4 5 

Respondent 4 2 5 4 3 6 5 

Respondent 5 1 6 3 3 5 6 

Respondent 6 3 6 4 4 3 5 

Respondent 7 2 4 3 3 5 6 

Respondent 8 4 4 6 5 5 5 

Respondent 9 6 4 2 3 4 7 

Respondent 10 2 6 5 3 2 2 

Respondent 11 1 5 6 4 4 6 

Respondent 12 5 5 4 6 3 2 

       

 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 

Respondent 1 5 3 6 5 3 3 

Respondent 2 4 3 7 5 2 6 

Respondent 3 2 7 7 3 3 4 

Respondent 4 3 5 6 4 3 6 

Respondent 5 4 6 6 1 2 6 

Respondent 6 4 6 4 4 3 4 

Respondent 7 4 3 7 5 4 3 

Respondent 8 2 5 6 5 4 6 

Respondent 9 6 2 4 5 5 2 

Respondent 10 4 3 6 5 6 6 

Respondent 11 5 7 4 1 1 3 

Respondent 12 5 4 7 3 4 6 

       

 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 

Respondent 1 5 6 3 4 3 3 

Respondent 2 1 2 5 4 4 6 

Respondent 3 1 2 5 2 3 4 

Respondent 4 3 4 5 4 3 3 

Respondent 5 1 1 5 2 4 6 

Respondent 6 3 3 5 3 3 4 

Respondent 7 4 5 4 4 3 4 

Respondent 8 1 1 4 3 3 4 

Respondent 9 4 6 2 5 5 1 

Respondent 10 3 2 5 2 4 5 

Respondent 11 3 3 4 1 2 4 

Respondent 12 4 5 3 5 3 4 
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 Fråga 19 Fråga 20 Fråga 21 Fråga 22 Fråga 23 Fråga 24 

Respondent 1 5 2 2 5 6 3 

Respondent 2 3 2 6 3 1 6 

Respondent 3 6 3 3 6 1 3 

Respondent 4 5 2 3 6 2 5 

Respondent 5 4 1 4 6 1 3 

Respondent 6 5 4 5 5 3 5 

Respondent 7 4 3 3 5 4 4 

Respondent 8 5 4 5 6 4 4 

Respondent 9 1 6 1 3 6 3 

Respondent 10 6 3 6 6 2 6 

Respondent 11 4 1 3 7 2 3 

Respondent 12 5 6 6 4 3 4 

       

 Fråga 25 Fråga 26 Fråga 27 Fråga 28 Fråga 29  

Respondent 1 5 4 4 5 3  

Respondent 2 4 1 5 3 7  
Respondent 3 4 3 3 6 6  
Respondent 4 3 2 2 5 4  
Respondent 5 4 5 1 6 7  
Respondent 6 3 4 3 3 5  
Respondent 7 6 3 4 4 4  
Respondent 8 5 4 4 7 3  
Respondent 9 2 4 4 3 2  
Respondent 10 2 4 3 6 6  
Respondent 11 5 5 4 5 4  
Respondent 12 6 3 5 4 6  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Begriplighet 

 

Kan du se vad som har påverkat och format dig att bli den du är? 

Hur upplever du nya situationer som du inte varit med om förut? 

Upplever du att du har koll på skolarbetet? 

Har du en tydlig blid av dina styrkor och svagheter? 

 

Hanterbarhet 

 

Har du lätt för att göra dig förstådd och förstå andra? 

Hur hanterar du situationer med stor arbetsbörda och stress? 

 Har du någon strategi? 

Vet du hur du ska få en god balans mellan skola och fritid, mat, vila och rörelse? 

Känner du att du får den hjälp du behöver i skolan? 

 Om du behöver hjälp vet du vem du ska vända dig till? 

 

Meningsfullhet 

 

Hade du en tydlig bild av vad du skulle välja för program till gymnasiet och varför? 

 Har du hållit fast vid den eller ändrat dig? 

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? 

Upplever du tankarna på framtiden som spännande eller skrämmande? 

Vad upplever du som viktigast i ditt liv just nu? 
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Bilaga 4 – Exempel transkribering intervju 

J: När du ser på ditt liv, vad som påverkat och format dig. Kan du då se 

vad som gjort att du är den du är? 

M: Ja, ibland. Jag har ju då ADAD asså. Och det blev en viss tid då jag 

fick reda på det att jag va så här nere på botten. Att jag ville ta livet 

av mig och så här. Och nu har jag tänkt att om ag inte tänker så då får 

jag inte dom tankarna att jag vill ta livet av mig eller så. Tänker på 

ADHD:n hela tiden och sånt och det har ju format mig att jag är den 

jag är idag och att jag är en stark person men att jag har lätt ibland för 

att bryta ner. Alltså lätt sårad och såna saker och det är… Jag har 

förändrats sedan jag fick min diagnos och blivit en bättre person. 

J: Så det har hjälpt dig att förstå hur du är formad och hur du.. 

M: Ja  

J: Hur är du på att möta oväntade situationer då? 

M: Asså, ja, då, ibland då måste man säga till då om man säger att vi ska 

någonstans med skolan och dom säger det typ dagen innan och jag 

måste egentligen veta två tre dagar innan att vi sak åka någonstans. 

Det, asså, ja, oväntade är ju typ att samma dag så säger några 

kompisar att vi ska iväg typ och då kan jag bli lite ledsen för att jag 

redan har bestämt med en kompis och vet att vi ska va och så kan vi 

inte va. Det är lite oväntat så för mig och så blir jag lite så här ledsen 

och så, illa till mods och på dåligt humör resten av dagen. 

J: Du har svårt att switcha om fort helt enkelt? 

M: Ja det kan man säga. 

J: Känner du att du har kontroll på skolarbetet?  

M:  Ja det har jag. 

J: Har du då en tydlig bild av dina styrkor och dina svagheter? 

M: Ja, det har jag. 

J: Har du lätt för att göra dig förstådd, och förstå andra? 

M: Ibland, asså, ibland kan det va svårt att förstå mig när jag försöker 

förklara någonting. Och då bara skit i att säga vad jag menar. Ja ba, 

jag menar ju så. Ja asså ibland förstår inte alla. Men ibland förstår 

dom och jag förstår alla. 

J: När du har mycket skolarbete och arbetsbördan blir stor, blir du 

stressad? 

M: Mmmm 
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J: Hur hanterar du din stress? 

M: Jag får panik och jag börjar gråta och så jag är inte så jättebra på att 

hantera stress. Ibland så går jag undan och tar några djupa andetag 

och då lugnar jag ner mig själv. Så det är typ det ända sättet jag kan 

tänka på är ett bra sätt föör mig att lugna ner min stress. Jag har ju 

känt det i skolan, här i klassen asså ibland när vi har lunch och man 

jobbar själv och det blir stressigt och jag får panik och jag börjar 

gråta då springer jag in i omklädningsrummet och sätter mig, andas, 

blundar lite och tar det lite lugnt. Sen går jag ut igen och fortsätter.  

J: Då har du ju en form av strategi. 

M: Ja det kan man säga. 

J: Känner du att du har balans mellan skolarbete och fritid, sömn och 

mat och sådant som är viktigt? 

M: M, ja, det har jag. 

J: Så skönt. Då ska vi se här… Känner du att du får den hjälp du 

behöver i skolan? 

M: Ja det får jag. 

J: Har du en tydlig bild av vad som ka hända när du slutar gymnasiet? 

M: Nä, asså, jag har… det är massa som frågar så här: Vad ska du göra 

efter studenten? Och ja bara. Asså jag har ju tre olika alternativ. Det 

är att åka utomlands och försöka plugga, upp engelska då. Eller jobba 

och sen åka utomlands nästa år eller bara va hemma och jobba och 

skita i att åka utomlands typ. Men jag har inte bestämt mig än vilket. 

J: Det är inte så jättelångt kvar. 

M: Nej. 

J: Men än finns det tid. 

M: Ja 

J: När du skulle börja gymnasiet hade du då en tydlig bild av vad du 

skulle göra eller var det svårt att välja till gymnasiet? 

M: Nej, nej det var det inte. Jag älskar att laga mat och det var inte alls 

svårt att välja för att jag valde restaurang. På alla tre alternativen 

valde jag det. ( Skratt ) För att jag älskar att laga mat, baka och allt 

som hör till mat typ och smaka, äta, asså testa nya saker. Min 

storasyster gick restaurang, min pappa älskar att laga mat så jag tror 

att vi har fått typ den den älska, eller vad ska man säga, att gilla att 

laga mat från vår pappa. Så både jag och min syster älskar ju att laga 
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mat och baka och sånt för vi har alltid gjort det tillsammans. Baka 

lite, laga lite julmat. Till jul ska vi stoppa korv tillsammans men min 

syster. Så vi gör rätt mycket saker till jul tillsammans. 

J: Och då är ju det ett tecken på att du formats av din omgivning där. 

Jättebra. ( Liten paus ) 

När du tänker på framtiden, lite längre fram än direkt efter 

gymnasiet. Känns det hoppfyllt, eller känns det förvirrande, eller vad 

får du för tankar då? 

M: Asså, det är ju lite olika ibland. Ibland känns det hoppfullt att få bli 

bättre än i dagens och så, idag typ. Det blir bättre i framtiden att för 

idag för jag mår inte så bra i klassen och då känner jag att i framtiden 

kanske man får nya vänner. Ny omgivning som man kanske mår 

bättre i. Och bland känns det förvirrande för att det är så långt fram 

och man tänker ju inte så mycket på sin framtid så jättemycket. Eller 

jag gör inte det. Vissa kanske gör det. Men jag har en.. asså jag både 

ibland lite förvirrad ch lite hoppfull så där om min framtid. 

J: Du pendlar lite där emellan? 

M: Ja. 

J: Ditt liv som det ser ut just nu. Vad är allra viktigast för dig? 

M: Det är min, allra viktigast för mig nu, det är min familj och… min 

familj och mina vänner som jag litar på mest. Jag har blivit sårad så 

många gånger  av mina vänner som jag trodde va mina allra bästa 

vänner. Och jag asså har jättesvårt att lite på folk. Asså jättesvårt. 

Men jag är en sån person som litar på folk lite för snabbt ibland så 

men. Jag har fått lära mig den läxan helt själv. Men jag har ju vänner 

och familj som är viktiga för mig bara för att dom bryr sig inte om 

hur jag ser ut eller så. Dom typ tycker jag är rolig. Dom älskar mig 

för den jag är och jag är jätteglad för att dom finns för mig. Ja. 

J: Det var gott att höra. Då har du det bra. 

M: Ja  

J: Där är mina frågor slut också. Då stoppar vi den. 


