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Sammanfattning 

I den aktuella studien undersöktes hur gymnasieelevers känsla av sammanhang hänger ihop med deras 
känsla av stress och kontroll i vardagen. Syftet med undersökningen är att uppnå fördjupad kunskap i och 
utveckla ett salutogent perspektiv på undervisning i gymnasieskolan för att förbättra utfallet av 
undervisningen för eleverna och i förlängningen det samhälle de skall verka i. 

Elever från fyra gymnasieklasser besvarade tre olika formulär, för att mäta elevernas syn på tillvaron, samt 
deras upplevda stress och kontroll.  I studien undersöktes också en metod ämnad att stärka elevernas 
förmåga att hantera och göra sin tillvaro begriplig och därmed elevernas upplevda stress och kontroll. I 
studien inkluderades elever från årskurs 1 och 2 vid två teoretiska gymnasieprogram, där eleverna från det 
ena programmet agerade kontrollgrupp.  

Resultatet pekar på samband mellan känsla av sammanhang och upplevd stress hos eleverna. Det tycks 
som att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i de rapporterade variablerna. Det tycks inte som att 
den utbildning eleverna har valt eller den årskurs de går i har samband med vad som rapporterats i de 
använda instrumenten. Den intervention som utförts tycks inte ha gett önskad effekt enligt de använda 
instrumenten.  

De slutsatser som kan dras från denna studie är att svag känsla av sammanhang hos dessa elever 
samvarierade med höga nivåer av upplevd stress, oavsett övriga faktorer hos eleverna. Frågan återstår 
fortfarande vad som kan göras för att stärka elevernas motståndsfaktorer mot den stress som de utsätts för 
på daglig basis i och utanför skolan. 

Nyckelord: KASAM, Stress, Kontroll, Elever, Gymnasiet, Intervention, Meningsfullhet, Begriplighet, 
Hanterbarhet 
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1. Inledning 

1.1 Kort om författaren 

Iron enough to make a nail, 
Lime enough to paint a wall, 

Water enough to drown a dog, 
Sulfur enough to stop the fleas, 

Poison enough to kill a cow, 
Potash enough to wash a shirt, 

Gold enough to buy a bean, 
Silver enough to coat a pin, 

Lead enough to ballast a bird, 
Phosphor enough to light the town, 

Strength enough to build a home, 
Time enough to hold a child, 
Love enough to break a heart. 

- Terry Pratchett 

Jag använder mig av ett citat från min favoritförfattare för att illustrera mitt intresse i och avsikt med det 
arbete som jag gjort, då det faller i linje med min tolkning av den uppgift som är given lärare. Uppgiften är 
att förbereda unga människor för livet, hela livet. Detta arbete utgår ifrån någon som inte ännu är redo att 
göra och hantera allt det som människor gör och utsätts för. Arbetet är att göra denna någon till en 
människa, kapabel att göra och hantera allt det som människor gör, att fungera genom hela livet i alla dess 
hänseenden och i den omgivning som är människan given. Jag tror att det går att beskriva denna någon, 
detta allt, på ett sätt som är tydligt nog för att kunna granskas, utvecklas och tillämpas. Jag är av åsikten 
att det behövs alla 13 rader i dikten ovan, i skapandet av sin människa. Även om de tre sista raderna kan 
vara svårare att mäta och tillföra i skapandeprocessen av en människa, än de tio första raderna. 

1.2 Bakgrund till undersökning  
Den här rapporten omfattar en klassrumsintervention utförd för att stärka eleverna ifråga i sin förmåga att 
hantera och göra begriplig den värld som de möter och lever i. Mot bakgrunden att svenska elever i 
gymnasieåldern rapporterar ökad psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014) finns det anledning att 
misstänka att eleverna inte är rustade att möta den värld som de lever i. Beror detta på att världen har 
förändrats på ett sätt som gör att de aktiviteter som normalt förbereder unga människor inte längre räcker 
till? Har de förberedande aktiviteterna utvecklats på ett sätt som inte längre förbereder unga människor 
för livet? Kan något göras för att stävja denna utveckling? Kan lärare i sin undervisning bidra till att stärka 
eleverna i detta hänseende?  

Det här arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv, eftersom intresset ligger i att hitta och förstå de 
egenskaper hos eleverna som gör att de kan hantera den värld som de lever i. Som modell i det salutogena 
arbetet används Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM)(Antonovsky, 1991, 1996). Där KASAM är 
något som byggs upp genom de livserfarenheter som individen utvecklar. Enligt Antonovsky består 
KASAM av tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter 
hänger samman enligt Antonovskys beskrivning; 
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känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 
och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga; (2) de resurser som 
krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 
dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang (Antonovsky, 1991)1. 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte med studien 
Syftet med den här studien är att utveckla ett salutogent perspektiv på undervisning där fokus sätts på att 
forma undervisningen på ett sådant sätt att det leder till att eleverna stärks i sin förmåga att hantera de 
utmaningar som de möter i världen. I den här studien undersöks en metod för att utveckla elevers förmåga 
att se och uppleva sammanhang och därmed förbättra elevens upplevelse av stress och kontroll. Om 
studien skulle visa på ett samband, där stark eller stärkt upplevelse av sammanhang leder till minskad 
upplevd stress och eller ökad upplevelse av egen kontroll hos eleverna skulle man som lärare kunna 
inkludera sådana element i sin undervisning som syftar till att stärka elevernas känsla av sammanhang 
eller elevernas förståelse av sammanhang.  Vinsterna med en sådan praktik är att den kan hantera skolans 
uppgift att rusta eleverna för hela livet och förbereda dem att hantera de utmaningar som de kommer att 
ställas inför, genom att eleverna rustas med en förbättrad känsla av sammanhang, just för att eleverna 
övats i att hantera och göra världen begriplig. Följderna av en sådan stärkt känsla av sammanhang skulle 
kunna, med eller utan minskad upplevd stress och eller ökad upplevelse av egen kontroll, leda till ökad 
hälsa och prestation, i skolan och livet i övrigt. 

2.2 Frågeställning 
Den frågeställning som utgåtts ifrån är: 

Finns det faktorer hos gymnasieelever som skyddar mot stress? Finns det någon samvariation mellan 
dessa faktorer och elevers upplevelse av kontroll? Skiljer sig elevers rapporterade värden baserat på kön, 
årskurs eller utbildningsprogram?  

Går det att med en klassrumsintervention fokuserad på två av KASAMs delkomponenter att på tio veckor 
påverka elevernas KASAM och där med deras upplevda stress och kontroll? 

 

3. Litteraturöversikt 

3.1 Förutsättningar för salutogent perspektiv 
I korta ordalag innebär detta perspektiv att framgångsrika system är sådana system som lyckas utveckla 
motståndskraft mot de förändringar som sker i omgivningen. Dessa system kan inordnas i två klasser, 
stressorer och motståndsfaktorer, beroende på i vilket perspektiv man ser dem. Stressorer är sådana 
faktorer som orsakar en påverkan på system i sin omgivning, dessa är i sig inte onda eller goda, men kan 
ha effekter som utifrån mänskliga perspektiv kan klassificeras som onda eller goda. De faktorer som möter 
stressorerna är motståndsfaktorer, i och med att det är dessa som måste hantera den stress som induceras 
                                                             
1 PP 46. 
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av stressorerna. Beroende på hur välutvecklade motståndsfaktorerna är kommer de att kunna hantera den 
stress som induceras av stressorn och på så sätt ha effekter som kan vara mer eller mindre goda för 
systemet i fråga.  

Enligt teorin om det Generella Adaptations Syndromet (GAS) kommer alla stressorer orsaka samma 
svarsmönster hos systemet som utsätts för stressen, oavsett vad det är för typ av stressor (Selye, 1976). 
Selye beskriver tre faser i GAS reaktionen (Selye, 1958)2. I den första fasen, alarmfasen, påförs stressorn 
till systemet i fråga och systemets motståndskraft är otillräcklig för att hantera effekterna av stressorn.  
Om det utsatta systemet är tillräckligt kraftfullt eller starkt kan det i detta skeda anpassa sig till de nya 
förutsättningarna. I den andra fasen, motståndsfasen, anpassas systemet för att hantera påfrestningarna 
från stressorn, motståndet mot stressorn är förstärkt. I den tredje fasen har systemets motståndskraft 
uttömts och systemet går under, om stressorn är fortsatt närvarande. 

  

 

 

Figur 1. GAS diagram. Anpassad från Selye (Selye, 1974). Fas I är “alarmfasen” när stressorn har sin första 
påverkan på systemet. Fas II är “motståndsfasen” när systemet anpassar sig för att möta kraven från 
omgivningen. I fas III har systemets motståndskraft uttömts och systemet kollapsar. 

 

Selye (Selye, 1974)3 menar att vad som tillsynes är samma stressor kan ha olika grad av påverkan hos olika 
människor, även om stressorn är exakt densamma i modalitet och amplitud kan den ha vitt skilda effekter 
hos olika system. Selye förklara detta med termen konditionering (Selye, 1958)4 eller 
                                                             
2 PP 42. 
3 PP 44-47. 
4 PP 98-101. Bägge böckerna som refereras till i detta stycke innehåller samma information, men med 
olika formulering, vilket är förklaring till varför det är valt att referera till bägge. 



4 

 

konditioneringsfaktorer5. Konditioneringsfaktorerna kan påverka till vilken grad en stressor kan påverka 
systemet. Dessa faktorer kan vara interna eller externa till systemet som utsätts för stressorn.  Effekten på 
systemet bestäms som nettot av stressorn och konditioneringsfaktorerna.  

Aaron Antonovsky använder sig av ett salutogent perspektiv för att studera och hantera sådant förlopp hos 
människa (Antonovsky, 1996). Det som den salutogena ansatsen gör i det här fallet är att intresse riktas 
mot de faktorer som leder till hälsa eller skyddar från sjukdom, snarare än att fokusera på de faktorer som 
leder till sjukdom. Utmaningen, eller uppgiften, ligger i att ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka 
människans tillstånd och hälsa, inte bara de som anses som direkt orsakande av sjukdom. Antonovskys 
teori kan i korthet beskrivas som att människans hälsa ses som ett kontinuum som spänner från 
”sjukdom” till ”hälsa”, där ens nuvarande position på skalan kommer att bero på en rad faktorer, interna 
som externa, som påverkar hur människan som social individ och biologisk organism hanterar de 
händelser som hen utsätts för6.  

KASAM skall ses som en helhet av sina tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 1991)7. Dock är det möjligt för individer att vara rustade med goda resurser i 
en eller två av delkomponenterna och svaga resurser i en tredje, vilket kan ge konsekvenser för personens 
utveckling. Alla tre delkomponenter är viktiga, men Antonovsky framhåller Meningsfullhet8 eller 
motivationskomponenten, som den viktigaste. Just därför att den är kopplad till huruvida personen 
kommer att engagera sig i livets utmaningar eller ej. De andra två komponenter är Begriplighet och 
Hanterbarhet, som beskrivs som förmågan att sortera och inordna händelser som sker respektive vilken 
förmåga individen upplever sig kunna uppbåda någon grad av kontroll eller hantering av de händelser som 
sker. 

Antonovsky hävdar att alla personer har olika förmåga att göra situationer och intryck begripliga, 
hanterbara och meningsfulla (Antonovsky, 1991)9. Summan av kapaciteten hos dessa egenskaper mäts 
genom KASAM-formuläret. En stark känsla av sammanhang (höga poäng på KASAM-formuläret) anses 
som indikativt för att personen i fråga kommer att kunna hantera de utmaningar som denne ställs inför. 
Förutom att Antonovskys teori ger en helhet i människans meningsskapande och hanterande av livet ger 
den en ingång för att göra interventioner då man kan öva sig i att acceptera de känslor som uppstår i det 
erfarna livet, också lära sig att skapa nya meningar för att hantera intrycken man möter och upplever 
(Henricsson & Augustsson, 2012; Nilsson & Lindström, 1998). Det salutogena perspektivet och uppmätt 
KASAM kan ses som goda resurser för hälsobefrämjande arbete, stärkande av motståndskraft och 
utvecklandet av en positiv upplevelse av den egna hälsan (Eriksson & Lindström, 2006; Suominen, 
Blomberc, Helenius, & Koskenvuo, 1999). I en studie av data från en kanadensisk nationell kartläggning av 
hälsa såg man att höga värden på KASAM korrelerar med lägre upplev stress (Wolff & Ratner, 1999), där 
det också visats att vikten av det sociala stöd som individerna har för att hjälpa till att hantera stressande 
händelser. Författarna i den kanadensiska översikten pratar särskilt om vikten för unga människor att 
kunna hantera sådana händelser för att kunna få ett positivt utfall senare i livet.  

                                                             
5 Vilket är den formulering som Selye använder. 
6 Antonovsky menar att livet är fullt av just utmaningar eller stressorer, fram till det att livet tar slut. ”Vi 
kommer alla att dö. Och vi är alla så länge det finns minsta liv i oss, i någon bemärkelse 
friska.”(Antonovsky, 1991) PP 28. 
7 PP 47. 
8 PP 50 i Antonovsky, 1991 
9 PP 48. 
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Likheterna i teorierna används i detta fall för att överbrygga kropp- och själ-problematiken och för att ha 
som förklaring till hur människan kan utveckla sig genom livsbanan. I detta arbete ses människan som en 
helhet, som en tillfällig organism kapabel till medvetande, socialt orienterad, benägen att försöka förklara 
sin tillvaro och som ett resultat av naturligt urval, selekterat ifrån de system som inte klarat av att göra 
motstånd mot förändringsprocessen hos andra system i den kontext som de råkar eller råkade befinna sig 
i. 

3.2 Skolans uppdrag 
Elever i skolan i Sverige utsätts i sin vardag för en stor rad stressorer. Många är valda för att just forma 
eleven till det som föreskrivs i läroplanen, att låta eleven utveckla sina förmågor genom anpassning av 
dessa gentemot de krav och uppgifter som eleven ställs inför. I syfte att förbereda eleverna för alla de krav 
och utmaningar, kända som okända, som väntar dem efter avslutad skolgång. I läroplanen för gymnasiet 
står bland annat att lärare skall underlätta för elever att se och skapa sammanhang i den kunskap som 
inhämtas (Skolverket, 2011). Detta reflekteras också i kursplanerna och kunskapskriterierna där stor fokus 
ligger på att eleven skall kunna sätta sin kunskap i olika sammanhang och studera olika relationer. Där 
kriterierna för att uppnå höga betyg och omdömen kretsar just kring att se kunskapen i sammanhang och 
att kunna generalisera detta till olika sammanhang. Det beskrivs också som lärarens uppgift att göra 
stoffet tillgängligt för eleven, genom att sätta stoff/kunskap i ett sammanhang som är relevant för eleven 
ifråga. Denna användning av sammanhang som beskrivs i skolans styrdokument skall kanske främst anses 
tillhöra delkomponenten Begriplighet i KASAM. 

Utöver den utbildande rollen som skolan har finns där ett mer eller mindre uttalat uppfostringsansvar hos 
lärarkåren, att stötta eleverna i sin utveckling mot friska och fungerande samhällsmedborgare. Det är en 
uppgift som är svår att göra tydlig, men inte desto mindre viktig då det rapporteras om svenska 
elever/ungdomar upplever ökad stress över skolarbetet och att den psykiska ohälsan ökar i den aktuella 
gruppen (Folkhälsomyndigheten, 2014). I frågan om fostran till hälsa tolkas det i denna rapport som att 
det handlar om hälsa och välfungerande i den bredaste bemärkelse. Hälsa för hela livet så som vi kan 
föreställa oss det, men också hälsa och välfungerande nog att hantera de utmaningar som eleven ställs 
inför i skolgången. Utmaningar vars utfall som kommer att påverka elevens betyg och upplevelser, vilket i 
sin tur påverkar fortsatt utbildning och yrkesliv. 

Pressen eller stressen som eleverna upplever i skolan kan ha flera orsaker, det kan handla om ”betygshets” 
eller viljan att passa in i en viss social grupp/hierarki. Stressen kan i dessa fall komma ifrån en osäkerhet 
om hur framtiden skall bli (Schutz, Rodgers, & Simcic, 2010). ”kommer jag att få bra betyg så att jag 
kommer in på den utbildning jag vill ha för att få ett bra jobb i framtiden?”, ”får jag fortsätta ingå i 
gemenskap med andra människor?”. Beroende på hur väl en människa upplever dessa situationer som 
förutsägbara och kontrollerbara kommer de också att också att uppleva en varierad grad av stress (S. 
Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). Något som skulle kunna beskrivas som bristande förmåga att se 
hur orsaker och verkan hänger samman vilket leder till en osäkerhet som är kopplad till en negativ 
upplevelse av situationen (Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). Tecken finns på kopplingar mellan upplevd 
stress och KASAM (Delgado, 2007). Där man också sett att det är möjligt att genomföra interventioner för 
att påverka både upplevd stress och KASAM (Dobkin & Zhao, 2011).  Andra sidan av myntet är att fråga 
personer om de upplever att kontrollen att påverka eller styra utfallet i situationer oftast ligger inom dem 
själva eller utom dem själva (Rotter, 1966). När det upplevs som att kontrollen ligger utanför en själv 
upplever man det som att en egna handlingar inte spelar någon roll för utfallet i en situation.  

Det har visat sig att det finns samband mellan studenters/elevers KASAM och deras förmåga att hantera 
press i skolarbetet, något som anses leda till bättre prestationer vid testsituationer (M. Cohen, Ben-Zur, & 



6 

 

Rosenfeld, 2008). Hög KASAM har också rapporterats vara kopplat till högre betyg i gymnasiet 
(Kristensson & Ohlund, 2005). Med tanke på de vinster i hälsa och skolprestationer som skulle kunna vara 
möjliga genom att utveckla metoder som kan stärka elevernas KASAM tar denna rapport den 
målsättningen. Genom att undersöka hur och om KASAM hänger ihop med upplevd stress och kontroll 
hos gymnasieelever, samt om det är möjligt att genomföra en intervention i klassrummet som leder till 
ökad KASAM hos eleverna är avsikten med denna rapport att ge den utförande läraren och intresserade 
läsaren upplägg för perspektiv och eventuellt metoder som kan stärka dessa i sin praktik och hjälpa till att 
styra de effekter som kommer därav. 

4. Metod 

4.1 Avgränsningar 
Studien är begränsad till enbart en skola och däri begränsad till klasser från de första två årskurserna. 
Studien, beskrivet som den perioden mellan första och sista datainsamlingen, utfördes mellan vecka 5 och 
18, vårterminen 2016. Interventionen som skedde mellan datainsamlingstillfälle 2 och 3 sträckte sig från 
vecka 8 till vecka 18, med undantag för de lov och helgdagar som förekom under den aktuella terminen. 
Två klasser från skolans naturvetenskapliga program (Nv) och två klasser från det samhällsvetenskapliga 
programmet (Sh) ingick i datainsamlingen.  

4.2 Beskrivning av formulär och instrument använda i studien 
Upplevd stress mäts med Perceived Stress Scale (PSS) (S. Cohen et al., 1983) omfattande 14 frågor, 
översatta av Institutet för Stressmedicin Västragötalandsregionen. Frågorna är tämligen allmänna och rör 
tankar och känslor som respondenten upplevt under den senaste månaden. Respondenten anger på en 5-
gradig skala som sträcker sig från aldrig till mycket ofta den frekvens som vissa tankar och känslor 
uppstått. Poäng sätt från 0-4 beroende på om frågan är negativt ställd eller inte, och summeras till ett 
totalvärde. 

KASAM mätas genom KASAM-formuläret (livsfrågeformuläret)10 om 29 frågor (Antonovsky, 1993), 
baserat på Magnus Elfstadius svenska översättning av Hälsans mysterium (Antonovsky, 1991). I 
formuläret får respondenten frågor om olika områden av livet. Till varje fråga hör två påståenden och en 7-
gradig skala där respondenten skall ange hur nära denne ställer sig till det ena eller andra påståendet. I 
varje fråga finns ett påstående som ger sju poäng och ett påstående som ger ett poäng. Poängen summeras 
sedan till en total KASAM-poäng, där ett högt värde indikerar en stark känsla av sammanhang. Frågorna 
ingår också i en av tre delkategorier av KASAM; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet, vilket 
medför att summering av de frågor som tillhör en given delskala ger ett värde för denna delskala.  

Upplevelse av kontroll mäts med Rotters I-E (internal-external)-formulär, om 29 frågor (Rotter, 1966), 
enligt rapportförfattarens översättning. I formuläret tar respondenten ställning för ett av två påstående i 
29 par av oförenliga påståenden om vad som avgör utfallet i en persons livsval. Där det i varje par finns ett 
påstående som antyder kontrollen av utfallet styrs av yttre faktorer, när respondenten lämnar ett sådant 
svar får respondenten en poäng. När formuläret är ifyllt summeras poängen och respondenter med hög 
summerad poäng anses då hålla perspektivet att utfallet i en situation styrs i huvudsak av faktorer som 
ligger utanför respondenten, medan en låg summerad poäng tyder på motsatsen. Av de 29 påståendena är 
sex stycken ”utfyllnad” och har inget att göra med det som ämnas mätas, syftet med utfyllnadsfrågorna är 

                                                             
10 Livsfrågeformuläret är det korrekta namnet enligt Antonovsky, men för att upprätthålla en intern 
konsekvens i begreppsanvändandet i denna rapport kommer benämningen KASAM att användas när helst 
Antonovskys arbete om sammanhang behandlas.  
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att grumla avsikten med formuläret, att göra det svårare för respondenten att lista ut vad som undersöks 
så att denne inte justerar sina svar utifrån det.  

Alla tre formulär är vedertagna och beprövade i många sammanhang11. 

4.3 Hypotes 
Elever i den studerade kohorten som har en svag KASAM kommer lättare att drabbas av känslor som 
stress och bristande kontroll. Genom att eleverna får tränas i att göra sin situation mer begriplig, 
hanterbar och meningsfull, stärks deras känsla av sammanhang, vilket leder till att de upplever mer egen 
kontroll och mindre stress i skolarbetet. 

Hypotes 1: Stark KASAM leder till minskad upplevelse av stress och ökad upplevelse av inre kontroll hos 
eleverna i den studerade kohorten. 

Hypotes 2: KASAM kan stärkas genom att elever två gånger i veckan under fem minuter reflekterar om sin 
situation och tankar kring densamma, i syfte att göra sin situation mer begriplig, hanterbar och 
meningsfull. 

4.4 Urval och datainsamling  
Två klasser, årskurs 1 och 2 från Nv-programmet, ingick i interventionen (beskriven nedan), medan två 
motsvarande klasser från Sh-programmet utgjorde kontrollgrupp. Valet av interventionsklasser gjordes av 
praktiska skäl då testledaren undervisade de aktuella klasserna i kurserna Biologi 1 och Biologi 2 under 
den beskrivna perioden. 

Alla tre ovan beskrivna formulär samlades i ett google-formulär som eleverna besvarade under lektionstid.  
Veckodagen som valdes för mätning var tisdag, vilket passade med skolans rutiner för prov (inklusive de 
nationella prov som genomförts under terminen) och lärarnas stående mötestider. I det digitala 
formuläret inkluderades också de skrivna instruktioner som bifogas med varje formulär. Svaren tolkades 
med de instruktioner och verktyg som hör till respektive formulär. Varje formulär ger ett summerat värde 
som kan användas för jämförelser före och efter genomförd intervention. Rapportförfattaren informerade 
samtliga klasser inför deltagande i studien, men närvarade inte vid insamlingen av data i någon klass eller 
tillfälle. Som ersättning för sitt deltagande fick lärarna som administrerade insamlingen en chokladask 
som tack för hjälpen. Eleverna fick i sina respektive klasser dela på en påse med godis, alla klasser fick 
samma ersättning oavsett om de hade varit i interventionen eller om de hade varit kontrollgrupp. 

4.5 Statistik 
Alla data presenteras som aritmetiska medelvärden med standardavvikelse (när är passande). Alla 
statistiska tester utfördes med SPSS software package12. I alla tester användes P < 0.05, som gräns för vad 
som anses som statistiskt signifikanta resultat. 

Hypotes 1 analyseras genom Pearson’s korrelations koefficient (r).  

Resultatet av interventionen, hypotes 2, analyserades med T-test, ANOVA, Repeated measurements (RM)-
ANOVA, för att analysera möjliga effekter och utfall. RM-ANOVA kan hantera data där subjekten har olika 

                                                             
11 Vid tillfället för skrivandet av denna rapport hade Rotters och Cohens artiklar över 20000 respektive 
10000 citeringar enligt google scholar, 160524. Även KASAM är flitigt studerad (Eriksson & Lindström, 
2006). 
12 SPSS Inc 20.0, Chicago, IL, USA 



8 

 

startvärden i en situation där sagda värde står inför eller undergår förändring (Field, 2013)13. För att 
kompensera för upprepade testningar användes Bonferroni correction i alla sådana analyser. För att 
kontrollera för sphericity hos data i RM-ANOVA användes Maulchy’s test of sphericity. I de fall som 
Maulchy´s test indikerade signifikant överträdelse av sphericity användes Greenhouse-Geisser justering 
av frihetsgrader. 

4.6 Intervention 
Eleverna fick under lektionstid föra en reflektionsdagbok, där eleverna ombads att under fem minuter 
skriva ner sina tankar och reflektera över dessa utifrån en given frågeställning eller scenario. Denna 
övning utfördes två gånger i veckan under i första hand biologilektionerna (valda därför att det var under 
biologilektioner som Nv-eleverna utförde den första datainsamling, då båda Nv-klasserna hade sina 
biologilektioner på samma veckodagar), men även under andra lektioner om biologilektionerna av någon 
anledning uteblivit.  

För varje sådan övning fick eleverna en av följande fem frågor, med förklarande bisats inom parentes. 
Frågorna roterades i den turordning som de är uppräknade nedan och därför återkom varje fråga flera 
gånger till eleverna under interventionens förlopp. Frågorna är konstruerade av författaren utifrån 
kriterierna att de ska ha en direkt personlig anknytning till den som ska besvara frågan. Frågorna skall 
också bygga på ett orsak/verkan-samband som till någon grad är påverkbart av den som besvarar frågan. 
Kriterierna för frågorna baseras på Antonovskys definition av KASAM (Antonovsky, 1991)14. 

• Varför är du här? (det finns oändligt många möjligheter att välja mellan, ändå har ni/du valt att 
komma hit till skolan och lektionen idag, varför?) 

• Tänk dig själv om 10 år, alla dina mål är uppfyllda, du har allt du vill ha, du lever ditt drömliv. Hur 
bidrar det som du/vi gör här (på lektionen, i skolan) i dag till det livet? 

• Vad ska hända idag för att du skall minnas det vi gör idag om 10 år? 
• Tänk på något som du gjorde förra veckan som du kunde ha gjort annorlunda, vad, hur och 

varför? (det behöver inte vara något dåligt eller fel som man gjort, bara något som man kunde hag 
gjort annorlunda) 

• Om 10år när du lever ditt drömliv har du möjligheten att skicka ett meddelande till dig själv här 
idag i nutid. Vad ger du dig själv för tips inför framtiden? 

4.7 Etiska överväganden i studieupplägg 
För att på bästa möjliga sätt avidentifiera de givna svaren har behandlingen av data skett kodat för 
rapportförfattaren. Eleverna som ingår i studien fick i samband med datainsamling en kod av sin ordinarie 
lärare. Koden möjliggjorde sammanlänkning av resultaten från de olika datainsamlingstillfällena och 
separering av interventionsgrupp kontra kontrollgrupp. De kodade klasslistorna utformades inför studien, 
förvarades under studieperioden och förstördes efter sista datainsamlingen av tredje part. 
Rapportförfattaren närvarade inte vid någon datainsamling. 

Studieupplägget godkändes av verksamhetsansvarige (rektor) och rapportförfattarens VFU-handledare 
vid den aktuella skolan. Alla elever som ingick i de utvalda klasserna informerades muntligen av 
rapportförfattaren och fick skriftlig information innan deltagande. Alla elever på skolan var över 15år och 
kunde därför själva ge medgivande om deltagande, i enighet med Vetenskapsrådets Codex. Deltagandet i 
studien var frivilligt.  

                                                             
13 Kapitel 6, 14-15. 
14 PP 46. 
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5. Resultat 

5.1 Översikt och svarsfrekvens 
Insamlade svar gicks igenom översiktligt för att få en överblick av resultatet och för att eventuellt utesluta 
orimliga svar15. Samma översikt, över hela datamängden, undersökte också vilka frågor som givits högst 
respektive lägst medelvärde i formulären KASAM och PSS16. Frågorna som gavs högsta och lägsta 
medelvärde för respektive formulär, KASAM och PSS, listas i tabell 1. 

Tabell 1, frågor som fått högsta och lägsta medelvärde för formulären KASAM och PSS 

Högsta  

KASAM Tror du att det alltid kommer att finnas människor, som du kan räkna med i framtiden?  

PSS 

Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att tänka på saker som du måste 

göra?  

Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad? 

 

Lägsta  

 

KASAM I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara  

PSS 
Hur ofta har du under den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att hantera personliga 

problem? 

 

 

Data inspekterades visuellt med hjälp av histogram för att bedöma huruvida utfallet var normalfördelat 
eller ej. Då insamlad data förfaller vara normalfördelat har det bedömts möjligt att använda de statistiska 
metoder som bygger på normalfördelning. 

Av 126 listade elever17 svarade 107 vid det första tillfället, 86 vid det andra tillfället och 101 vid det sista 
tillfället. Totalt gav detta 64 subjekt med fullständiga svar i alla tre mätningar, tar man bara hänsyn till de 
två insamlingspunkterna som direkt föregick och efter följde interventionsperioden vad där 73 elever som 
lämnat in fullständiga svar. Det var inga statistiskt signifikanta skillnader i könsfördelning och årskurs 
mellan kontroll- och interventionsgrupp i någon av sammanställningarna, enligt t-test.  

En handfull elever har rapporterats som frånvarande vid de aktuella insamlingsdagarna. Det har inte 
heller tagits hänsyn till huruvida eleverna faktiskt har läst de kurser som användes som 
insamlingstillfällen18. Två elevsvar uteslöts sedan dessa rapporterat med samma kodade identitet. Då 
kodning gjorts av tredje part med avsikten att avidentifiera de deltagande eleverna har inte närmare 
undersökning av bortfallet gjorts. Ett fåtal elever uppgav annan könstillhörighet än man/kvinna, dessa 
uppgav olika svar på fråga om könstillhörighet vid olika insamlingstillfällen och uteslöts därför då det inte 
gick att säkerställa att koden tillhörde samma respondent vid de olika mättillfällena.  

                                                             
15 Med orimliga svar avses till exempel respondenter som genomgående klickat i alternativet längst till 
vänster/höger, svar som har maximala eller minimala poäng, saknade svar. 
16 I-E-formuläret är binärt och blir därför märkligt att rapportera vilka påståenden som flest respondenter 
har valt. 
17 126 unika koder har uppförts för studien. 
18 Exempel i naturvetarklassen åk2 skedde insamlingen under biologi 2 lektionerna. En kurs som inte alla i 
natur åk2 läser. Listan med koder är inte gjord med hänsyn till detta och inkluderar därför fler elever än 
vad som kom att besvara enkäten vilket gett en falskt låg svarsfrekvens. 
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5.2 Summering av formulärsvar 
Tabell 2, resultat datainsamlingstillfälle 1 

  KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet PSS I-E 

S

h 

åk1 Flicka (n=15) 118,8 (18,5) 42,6 (7.8) 40,9 (6.8) 35,3 (6,7) 29,9 (6.4) 12,9 (4,0) 

Pojke (n=7) 140,7 (13,0) 47,4 (6,2) 53,4 (5,5) 39,9 (6,4) 20,4 (4,9) 10,4 (1,3) 

åk2 Flicka (n=16) 111,6 (23,7) 37,4 (9,4) 39,8 (9,2) 34,4 (7,6) 32,9 (10,4) 13,1 (4,1) 

Pojke (n=8) 133,1 (20,4) 45 (8,6) 47 (9,0) 41,1 (3,7) 26,9 (8,0) 12,3 (3,7) 

N

v 

åk1 Flicka (n=18) 128,7 (13.8) 41,8 (6,2) 47,1 (5,1) 39,9 (5,4) 29,3 (8,0) 11,2 (3,0) 

Pojke (n=10) 144,9 (8,3) 53 (7,2) 53,8 (5,2) 38,1 (8,0) 21,2 (8,6) 10,5 (1,9) 

åk2 Flicka (n=21) 118,8 (19,2) 42,1 (7,9) 42,4 (7,8) 34,2 (7,1) 29,4 (7,0) 13,0 (2,8) 

Pojke (n=6) 134,2 (22,6) 49 (12,6) 51,7 (9,2) 33,5 (10,4) 26,7 (10,7) 10,2 (4,9) 

Alla värden är medelvärden med standardavvikelse inom parentes. 

Tabell 3, resultat datainsamlingstillfälle 2 

 KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet PSS I-E 

S

h 

åk1 Flicka (n=18) 124,6 (28,0) 43,4 (8,7) 44,8 (11,4) 36,4 (9,5) 27,8 (8,7) 13,1 (4,0) 

Pojke (n=6) 146,3 (17,5) 52,3 (6,0) 52,7 (6,4) 41,3 (8,5) 19,2 (4,2) 9,2 (1,9) 

åk2 Flicka (n=9) 119,8 (18,2) 42,2 (8,1) 42 (8,4) 35,6 (4,8) 30,1 (8,1) 13 (4,7) 

Pojke (n=1) 129,0 36,0 51,0 42,0 19,0 8,0 

N

v 

åk1 Flicka (n=15) 125,1 (18,3) 41,3 (6,9) 44,1 (8,5) 39,6 (6,7) 28,9 (8,5) 11 (3,8) 

Pojke (n=10) 139 (19,8) 53,2 (9,4) 50,3 (8,6) 35,5 (11,3) 19,7 (8,3) 10 (2,9) 

åk2 Flicka (n=16) 116,4 (20,0) 42,6 (8,2) 40,1 (7,2) 33,7 (7,3) 30,8 (7,7) 14,1 (3,9) 

Pojke (n=8) 123,8 (17,3) 46,6 (7,1) 45,1 (6,8) 32 (10,8) 26,6 (5,6) 12,4 (5,0) 

Alla värden är medelvärden med standardavvikelse inom parentes. 
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Tabell 4, resultat datainsamlingstillfälle 3 

     KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet PSS I-E 

S

h 

åk1 Flicka (n=19) 123,5 (24,0) 41 (9,5) 44,1 (8,2) 38,5 (8,7) 27,6 (9,2) 13,5 (4,2) 

Pojke (n=5) 142,4 (12,8) 49,6 (3,8) 54 (4,1) 38,8 (7,3) 19,2 (8,0) 12,4 1,5) 

åk2 Flicka (n=17) 117,9 (18,3) 41 (6,9) 41,1 (8,6) 35,8 (4,7) 29,6 (4,4) 13,7 (4,5) 

Pojke (n=7) 137 (22,6) 44,6 (10,7) 49,9 (8,6) 42,6 (5,0) 26,9 (7,3) 12,6 (4,0) 

N

v 

åk1 Flicka (n=15) 126 (18,1) 43,2 (7,7) 43,4 (6,5) 39,4 (8,1) 27,9 (10,1) 11,9 (4,2) 

Pojke (n=9) 134,4 (23,1) 51,6 (8,4) 48,2 (10,7) 34,7 (11,6) 20,2 (11,9) 10,8 (4,1) 

åk2 Flicka (n=18) 116,3 (23,9) 41,8 (9,6) 41,4 (9,2) 33,1 (8,3) 30,8 (8,9) 15 (4,3) 

Pojke (n=7) 123,6 (11,5) 47 (6,8) 45,7 (4,1) 30,9 (7,1) 24,3 (3,0) 12,3 (4,2) 

Alla värden är medelvärden med standardavvikelse inom parentes. 

 

5.3 Analys av interventionens effekter på de använda instrumenten 
Det gick inte att konstruera en signifikant statistisk modell som pekar på att interventionen skulle ha 
påverkat de berörda klasserna i något av de använda instrumenten eller deras delskalor. Skillnaderna 
mellan årskurserna i de respektive programmen som ses i tabell 2-4 var inte statistiskt signifikanta, inte 
heller utbildningsprogram som oberoende variabel tycks inte ha påverkan på utfallet i något av de tre 
insamlingstillfällena. När data i tabell 2-4 analyserades utifrån kön visade det sig att dessa skilde sig 
signifikant i alla de använda instrumenten och delskalorna, utom i KASAMs delskala meningsfullhet där 
det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader.  

Ytterligare stratifiering av data, genom att dela in hela studiekohorten i kvartiler beroende på rapporterad 
KASAM vid första datainsamlingstillfället, gav inga ytterligare tecken på att interventionen skulle ha haft 
effekt. Genomgående för denna analys var att den visualiserade samband som tidigare setts, i form av att 
lågt KASAM är kopplat till sämre utfall i övriga instrument. Genomgående var att den kvartil med högst 
KASAM vid första insamlingstillfället skilde sig signifikant från de två grupperna19 med lägst KASAM vid 
första insamlingstillfället i alla instrument och delskalor, utom i Rotters I-E där det inte fanns några 
statistiskt signifikanta skillnader mellan någon av dessa kvartilgrupper.  

  

                                                             
19 I många fall alla de andra tre grupperna. 
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5.4 Korrelationer mellan analyserade variabler 
Tabell 5, Korrelation mellan resultat i KASAM, delskalor i KASAM, I-E och PSS 

  I-E PSS Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet 

KASAM -,414** -,711** ,723** ,912** ,846** 

Begriplighet -,365** -,678** ,331** ,741**  

Hanterbarhet -,399** -,672** ,509**   

Meningsfullhet -,259** -,404**    

PSS ,359**     

Värden är r, **=signifikans <0.01, tvåsvansad analys. N=282 

Korrelationsanalysen i tabell 5 baserat på samtliga insamlade svar visar på tydliga samband mellan hög 
KASAM och den upplevda stress som mäts med PSS, med en tämligen hög grad av förklaras varians (tabell 
6). Korrelationsanalys av samma variabler, men uppdelat för respektive insamlingstillfälle gav liknande 
resultat. Höga KASAM poäng visar också på samband med en upplevelse av inre kontroll i I-E, dock med 
mycket lägre förklarad varians än korrelationen med PSS (tabell 6). På Liknande sätt korrelerade yttre 
lokus av kontroll med högre stress till signifikant nivå (tabell 5), men med en lägre grad av förklarad 
varians (tabell 6). Delskalorna i KASAM visar även dem på samband med PSS och I-E.  

Tabell 6, R2-värden för korrelationer mellan resultat i KASAM, delskalor i KASAM, I-E och PSS i tabell 5 

  I-E PSS Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet 

KASAM ,17 ,51 ,52 ,83 ,72 

Begriplighet ,13 ,46 ,11 ,55  

Hanterbarhet ,16 ,45 ,26   

Meningsfullhet ,07 ,16    

PSS ,13     
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6. Diskussion 

6.1 Disposition av diskussion 
I det aktuella arbetet undersöktes en rad faktorer hos elever vid en gymnasieskola med hjälp av 
formulärinstrument. I studien mättes känsla av sammanhang hos eleverna, hur mycket stress som upplevs 
av eleverna och om eleverna upplevde det som att kontrollen över deras livshändelser låg inom eller 
utanför den egna kontrollen. Vidare undersöktes om det fanns samvariation mellan resultaten i de olika 
formulär som använts och om det var möjligt att genomföra en intervention som skulle påverka på de 
studerade variablerna. Analyser av insamlade data visar på samband mellan resultaten i de använda 
instrumenten, men att interventionen inte tycks ha haft någon mätbar effekt i de använda instrumenten. 

Diskussionen av resultatet kommer att i första steget fokusera på elevernas rapporterade svar, i andra 
delen på interventionens upplägg och verkan, det tredje steget fokuserar på en ontologisk diskussion av 
det studerade området och perspektivet som använts. I sista delen ges en summering av tankarna som 
uppkommit och vad dessa kan användas till i framtiden. 

En begränsning i studien är att den inte kopplas till studieprestationer eller resultat. Detta är framför allt 
gjort på grund av begränsningar i resurser och tid, men också därför att hanteringen av betygsuppgifter 
gör att sådana studier behöver ytterligare etiska överväganden och utlåtanden, från flera parter, innan 
genomförande. En sådan utvidgning hade dock kunnat vara givande då den hade kunnat ge svar på frågan 
om eleverna blivit bättre på att se samband i de hänseenden som ingår i kunskapskraven. Även samband 
mellan stress och resultat hade kunnat ge information om det lönar sig med stress i vardagen eller om den 
verkar hämmade för utvecklingen när det gäller att uppnå vissa betyg. Ytterligare information rörande 
elevernas upplevelse av kontroll kopplat till utfallet av arbete (betyg) hade kunnat ge värdefull information 
om den mening som elever skapar kring sin insats i skolarbetet.  

6.2 Elevernas förutsättningar 
Urvalet begränsades till de valda klasserna, årskurs 1 och 2, för att ha en kohort som befinner sig ”mitt i” 
sina gymnasiestudier. Då studien är intresserad av hur eleverna upplever arbetet och tillvaron i skolan var 
det viktigt att fokusera på sådana elever som fortfarande ser sig som elever och inte som blivande 
studenter. De program som valts är valda på grund av sina likheter, det hade givetvis varit bättre med fyra 
klasser från samma utbildningsprogram, men med rådande förutsättningar valdes det aktuella upplägget. 
Skillnaderna mellan programmen, om några, tycks i alla fall vara mindre än tidigare visade skillnader 
mellan teoretiskt inriktade program och program med praktisk inriktning (Ollfors & Andersson, 2007). 
Likaså tycks flickornas svar i den aktuella studien reflekteras i tidigare studier. Elever tenderar att 
dessutom att klustras efter socioekonomiska bakgrunder, där elever med liknande förutsättningar från ett 
större upptagningsområde tenderar att utnyttja det fria skolvalet och söka sig till skolor som passar just 
deras kulturella horisont (Kallstenius, 2011; Palme, 2008). Detta kan medföra att vissa skolor kommer att 
attrahera elever med liknande förutsättningar, vilket i sin tur kan göra att resultatet av denna studie inte 
går att generalisera till hela den årgång som de utvalda klasserna representerar. Dock är underlag för att 
göra en sådan bedömning inte inhämtat i den härstudien.  Å andra sidan finns studier som pekar på att det 
inte är någon skillnad mellan elever på samma studieprogram vid skolor med olika sociogeografiska 
förhållanden (Antonson, Thorsén, Sundquist, & Sundquist, 2014). 

Det som kan kommenteras är de svar i KASAM och PSS formulären som sticker ut som högsta eller lägsta i 
respektive formulär. Det är inga större skillnader mellan medelvärde på de svar som inkommit på de olika 
frågorna, men det är ändå ganska tydlig de som placeras högst eller lägst. Högsta poäng i KASAM är en 
fråga som rör människorna i elevens omgivning, något som räknas som positivt då man känner att det 
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finns personer som är bestående i ens liv. Vad som blir intressant är då att den fråga i KASAM som fått 
lägst medelpoäng är frågan som rör huruvida eleverna tror att deras framtida liv kommer att vara. Där har 
man en något modest bild (poäng under 3,5 av maximala 7 i KASAM) av hur livet kommer att arta sig. 
Dock känner man en tilltro till människorna runt omkring i denna situation. De två frågor i PSS som gavs 
högst medelpoäng (2,9 och 2,7 av maximala 4 i PSS) handlar om arbetsbelastningen hos eleverna, där det 
rapporterade resultatet vittnar om att eleverna upplever att mängden uppgifter eller åtaganden i vardagen 
är stressande. Vad som däremot skänker ett hopp i situationen är att eleverna rapporterar att det inte är 
speciellt ofta som de känner att deras förmåga kommer tillkorta, något som också går i linje med 
Antonovskys beskrivning av delkomponenten hanterbarhet i KASAM (Antonovsky, 1991)20. 

Tyvärr finns inte underlag för att besvara frågan om huruvida eleverna i den här undersökningen har 
högre eller lägre rapporterade värden i de olika instrumenten än en referenspopulation. Det enda man kan 
säga att nivåerna, oavsett vad de betyder, var bestående under studieperioden. Vilket i sin tur betyder att 
eleverna upplevt sig stressade över de uppgifter som de måste göra under flera månaders tid. 

6.3 Metodens utformning och interventionens effekter 
Interventionen som utfördes hade som syfte och idé att låta eleverna träna på att tänka om sig själva i 
större sammanhang. I olika formuleringar rörande den egna situationen just nu, deras makt att påverka 
sitt liv i nutid och under livsbanan. Vid varje övningstillfälle, om fem minuter21, fick eleverna en av de fem 
frågor att begrunda och skriva om. Tanken var att eleverna skulle verbalisera sina tankar kring ämnet och 
frågan för att lättare kunna analysera och reflektera sina perspektiv när tankarna fanns i ”fast form”, i 
form av ord och meningar på papper eller skärm. Upplevelsen som testledare och lärare i situationen var 
att själva arbetet som eleverna gjorde under interventionen tycks ha flutit på bra. Lite beroende på 
dagsform var det variation i elevernas engagemang i interventionen mellan tillfällen. Likaså var det elever 
som under hela interventionsperioden utmärkte sig genom att plocka fram skrivmaterial enbart efter 
påtryckningar från testledaren. Den text som eleverna producerade granskades eller samlades aldrig in. 
Det finns ingen information om vad eleverna skrev om i anteckningar under övningen. Att göra en sådan 
granskning skulle mycket väl kunnat ha utvecklat elevernas arbete så att de kunde ha nått andra 
perspektiv och sätt att tänka i de frågor som presenterats om man återkopplat på sådant vis till eleverna, 
vilket i sin tur hade kunnat påverka utfallet av studien. Det skulle även kunna påverka mängden och 
kvalitén på den producerade texten om eleverna visste om att deras alster skulle samlas in och granskas. 
Problemet med en sådan granskning är dock många. Ett problem är att sådan granskning och feedback 
faller utanför det ordinarie verksamhet som lärare och därför utanför den tid som finns till förfogande för 
arbete med och kring undervisning. Det insamlade materialet skulle kunna ha varit väldigt omfattande att 
granska, något som inte ligger inom ramarna för varken normal läraranställning eller examensarbete om 
15hp. Sist men inte minst ska man inte heller glömma att frågorna som ställs och de svar som man kan 
förvänta sig kommer att vara djupt personliga i sin natur, inte att de behandlar information av känslig 
natur, men det rör sig ändå om något så pass intimt som en persons drömmar om framtiden. Det är en 
svår roll som läraren tvingas in till i och med den fostrande rollen som skolan ska ha. Hur mycket och åt 
vilket håll får lärare påverka sina elevers målsättningar och drömmar om framtiden? Hur mycket tänker 
lärare på den påverkan som de har på sina elever? 

Interventionen om fem minuter två gånger i veckan är naturligtvis inte hela den påverkan som eleverna 
har upplevt under den gångna perioden. Då testledaren också agerat lärare för eleverna i fråga har 
eleverna kommit ikontakt med de värderingar och idéer som ligger till grund för den aktuella studien 
genom den exponering som de har haft för testledaren/läraren. Detta är i sig en tanke med interventionen 
                                                             
20 PP 46. 
21 ”fem minuter” var också det namn som övningen hade i klassrummet. 
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och studien, att interventionen om fem minuter också har till uppgift att ”väcka” tankar hos eleverna och 
fästa uppmärksamhet på sådant som läraren formulerar eller påpekar i den ordinarie undervisningen. 
Detta är varför jag ställer frågorna om lärarens rätt att påverka och om lärarens insikt i sin påverkan. Då 
läraren egna föreställningar om världen kommer att påverka vad läraren lyfter fram i sin undervisning så 
kommer denne att ha påverkan på eleverna genom sina grundföreställningar. Dessa frågor behandlas 
ytterligare de avslutande delarna av diskussionen.  

Den korta summeringen av interventionen var att den inte fungerade, det blev ingen skillnad i svarspoäng 
i något av de använda instrumenten, inte heller skilde sig svaren mellan insamlingstillfällena eller mellan 
kontroll och interventionsgrupp för något av insamlingstillfällena. En möjlighet till detta kan vara att 
interventionen saknade kraft eller att tidsspannet var för kort för att ackumulera gradvisa förändringar 
(Dobkin & Zhao, 2011). Dels kan formatet för interventionen ha varit fel, att individuellt reflekterande 
skrivande var en opassande uppgift för den aktuella kohorten. Något som kan bero på ovana vid sådant 
tänkande eller skrivande. Det kanske är en övermäktig uppgift för ungdomar att ta sig an den typ av 
frågeställningar som de fick och att dessutom begära att de skulle analysera sina egna tankar blev kanske 
för mycket. Ett sätt att komma runt denna problematik skulle kunna ha varit att utföra interventionen i 
diskussionsform22. I det fallet hade det aktiva deltagandet dock kunnat sjunka markant om inte mer tid 
hade vigts till övningen så att alla fick komma till tals. Ytterligare problem med interventionen kan ha varit 
att eleverna inte förstod syftet med övningarna och vad de förväntades prestera i interventionen. Eleverna 
fick instruktioner muntligt och skriftligt innan studiens början om syftet och de fick återkommande 
påminnelse om att tanken eller uppgiften var att de skulle sätta sig själva i ett sammanhang rörande 
livsbanan, skolan och sina framtidsplaner. Det är dock svårt att veta något om till vilken grad detta 
budskap landat hos eleverna. Vad man kan säga är att de frågor som berörs i och med KASAM är sådana 
frågor som är ganska djupt rotade hos människor och som tar tid att utveckla. Även om mer potenta eller 
anpassade modaliteter för interventionen hade använts är det möjligt att tiden ändå var för kort för sådana 
tankar att få fäste och mogna hos eleverna. 

Bortsett från utformningen av interventionen kan annat ha påverkat utfallet i studien. Antonovsky talar 
om vad som kallas ”avgränsning” (Antonovsky, 1991)23. Avgränsning i detta hänseende syftar till att 
individer begränsar vad för något som får ha påverkan på deras liv. Det kan vara sådant som inte anses 
vara relevant för personen och därför inte ska ta fokus eller energi från sådant som bedöms som relevant. 
Antonovsky påpekar dock att vissa frågor berör oss alla i och med det mänskliga tillståndet, att det därför 
blir svårt eller kanske till och med ohälsosamt att bortse från dem. Om sådan avgränsning har skett, 
medvetet eller omedvetet, hos eleverna går endast att spekulera i. Det kan vara för tidigt för så pass unga 
människor att hantera frågor av den magnitud som behandlades i studien. Det är fullt möjligt att sådana 
tankar behöver få vakna hos den växande människan som ett resultat av mognad och livserfarenhet 
snarare än att tvingas fram på ett teoretiskt plan. En annan möjlig sådan avgränsning skulle kunna vara 
att eleverna upplever eller har ett stort fokus på betyg i skolan, att det som i huvudsak räknas är de betyg 
som man har eller vill ha, varför sådant i undervisningen som inte direkt påverkar betygen upplevs som 
överflödigt eller ointressant. Eleverna visste att uppgiften inte var föremål för bedömning och inte skulle 
inverka på deras betyg. Vilket medför att den kan ignoreras utan konsekvens. Eleverna har dessutom i 
genomsnitt sju andra kursers som går parallellt med dem som användes för interventionsövningen, vilket 
kan ha påverkat den energi och tid de hade till över för att ta in ytterligare information och påverkan i 
vardagen. I och med att interventionen utfördes när den gjorde, utfördes nationella prov under samma 
period. Något som påverkade eleverna ifråga och hela skolans verksamhet.  Även i ett större perspektiv, 
där resultatet skulle användas till forskning och kunna komma att påverka framtida undervisning och 
                                                             
22 Något som eleverna i andra delar av undervisningen visade stort tycke och kompetens för. 
23 PP 50-51. 
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elever, behöver inte eleverna i studien ha känt att den aspekten av reflektionsuppgiften var relevant för 
dem heller. I samma spår kan det ha varit en svaghet att testledaren, som också höll i undervisningen, var 
lärarstudent på praktik. Tanken på att testledaren inte var den riktiga läraren och därmed inte direkt 
ansvarig för det betyg som eleven skulle få, gör att eleverna24 kan ha, utan ogillande eller avsikt, ”tagit lätt” 
på mycket av det som kom ifrån lärarstudenten. 

6.4 Lärarens uppdrag och det salutogena perspektivet 
Förutom elever och didaktik finns även något hos läraren själv som denne måste förhålla sig till i sitt 
utövande, det som ligger till grund för lärarens agerande och föreställningar. Det är också här som 
huvudsaken av intresset i det aktuella arbete ligger, i att belysa för sig själv som lärare antaganden om 
världen och hur dessa hänger samman med det som utförs i lärarutövandet. Som Antonovsky påpekar 
finns det frågor som rör alla som är drabbade av det mänskliga tillståndet25, sådant som rör livsbanan och 
dess slut, drömmar och mål om framtiden och relationerna till andra människor. Detta kopplat till skolans 
uppdrag som fostrande och förberedande institution gör att det blir mer eller mindre oundvikligt att 
komma i kontakt med dessa frågor i det arbete som bedrivs. Frågorna som aktualiseras i samband med att 
ställas inför denna uppgift är fram för allt, Hur mycket får en lärare påverka? Hur mycket oreflekterad 
påverkan bedriver lärare? Hur mycket av det som lärare gör har en faktisk påverkan på eleverna?  

I och med att det är läraren som i mångt och mycket bestämmer vilket material som presenteras och 
behandlas under en kurs, kommer lärarens uppfattning om vad som är viktigt att påverka det innehåll och 
stoff som eleverna möter. Även sätter som läraren presenterar stoffet kommer att innehålla värderingar 
som påverkar hur stoffet tas emot. Enligt slutsatserna i ”Synligt lärande” (Hattie, 2012), kommer läraren 
att ha en viktig påverkan i utfallet av studierna, varför det kan anses som viktigt med medvetenhet om det 
egna agerandet hos lärare.  

Det är här som problemet uppstår. Både i det arbete som är gjort i denna rapport och i den praktik där 
lärare är verksamma. Problemet eller svårigheten skulle kunna formuleras som: vad är det som är det 
viktigaste som läraren kan ge eller väcka hos eleverna genom sin praktik? 

Ifrån ett salutogent perspektiv och Antonovskys KASAM kan det tyckas att undervisningen bör ha som mål 
att eleverna skall ha eller få en ” dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och 
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga” (Antonovsky, 1991). Det som 
Antonovsky framhåller som det viktigaste i sin teori är ”motivationsfaktorn” eller delkomponenten 
meningsfullhet. Tolkat ur den beskrivning som ges av KASAM kan detta beskrivas som att det som är 
centralt för människor är en vetskap eller känsla26 av ”det ordnar sig” och eller att det finns någon form av 
ordning som orsakar att saker och ting går ”rätt till”. Denna beskrivning är inte avgränsad till vare sig 
moraliska aspekter eller utfall av livsval, utan anses även sträcka sig till att inbegripa sådant som beskrivs 
som naturlagar. 

                                                             
24 Bara för att förtydliga mig själv. Även om formuleringen är generaliserande rörande eleverna så åsyftas 
inte hela gruppen i dessa uttalanden. Det som i detta hänseende åsyftas är en grupp elever stor nog att ha 
märkbar påverkan på undervisning och utfallet i studien. Detta är givetvis baserat på subjektiv upplevelse 
och en uppskattning av situationen gjord av testledaren. 
25 Antonovsky påpekar också att det kan förefalla som att det salutogena perspektivet, dels på grund av 
detta, är pessimistiskt. Något som han inte förnekar, men samtidigt trycker på att det inte innebär 
hopplöshet. (Antonovsky, 1991) PP 40-41. 
26 Det går utan för omfattningen av denna rapport att argumentera för om det finns någon funktionell eller 
övrig skillnad mellan begreppen veta och känna hos människor i det sammanhang som diskuteras här. 
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Detta går tämligen väl i hand med skolans kunskapsuppdrag där uppgiften är att förmedla kunskaper om 
världen och hur man ska betrakta världen för utröna ytterligare kunskap ur den, att strukturera och göra 
intryck begripliga. Att förmedla teorier och modeller av världen som är sammanhängande är en utmaning 
i sig, men en möjlig sådan. Genom logisk analys och utvecklande av sitt förmedlade stoff kan läraren 
presentera världen som strukturerad, förutsägbar och sammanhängande på ett sätt som inte innehåller 
interna motsägelser. Det som förefaller svårt är hur läraren på ett systematiskt sätt skall orsaka en 
framväxt av tillit hos eleverna att dessa intryck är hanterbara och förklaringarna meningsfulla. 

Ta till exempel en så pass fundamental företeelse som att biologiskt liv är ändligt. Den Svenska skolan 
presenterar en sekulär bild av existensen, något som innebär att utrymme för ”liv efter detta” är begränsat. 
Frågan är hur en som lärare kan göra en sådan företeelse meningsfull för elever med varierande 
förförståelse. Läraren kan då välja att strunta i detta perspektiv och ta en annan ställning som medger 
övervinnande av döden, läraren kan försöka ignorera och undvika allt som har med livscykelns avslutande 
att göra eller så kan läraren välja att följa den linje som är föreslagen. Valet av strategi kommer att påverka 
hur förberedda eleverna är att möta denna företeelse när de förr eller senare måste27 möta begreppet i en 
eller annan form. Kommer eleverna att ha byggt upp sina motståndsfaktorer tillräckligt för att kunna möta 
den värld som väntar dem? 

Exemplet ovan är att ta argumentationen till sin spets och kanske långt utanför det som ingår i uppdraget 
för en lärare. Samma tänk skulle kunna appliceras på andra företeelser också, men idéer behöver testas 
kritiskt för att undersöka deras bärighet (Popper, 1979)28. Om läraren skall utgå från det salutogena 
perspektiv och KASAM som Antonovsky presenterar, är det nödvändigt att ställa sig dessa frågor för att 
kunna skapa en grund för att på ett systematiskt sätt kunna förbereda eleverna för den värld som de 
kommer att behöva möta.  

Ett vägval för läraren kommer i denna kontext vara hur arbetet läggs upp för att bidra till elevernas 
utvecklande av mening eller meningsfullhet. Ska meningsfullheten komma från läraren? Att ”leverera” en 
förklaring eller motivation till eleverna som är meningen med arbetet i skolan29. Ska läraren försöka 
organisera klassrumsarbetet på sådant sätt att eleverna genom upplevelsen av att de själva kan hantera de 
uppgifter som ges och det motstånd som uppstår i mötet med världen och på det sättet utveckla en tillit till 
sin egen förmåga? Det är inte avsikten med denna rapport att komma med ett svar på denna fråga. 

6.5 Avslutande reflektioner 
Det har nu blivit dags att sätta detta arbete i ett vidare sammanhang. Delvis har syftet varit det teoretiska 
arbete som ligger till grund för interventionen, dels var syftet undersökandet av den aktuella 
interventionen som metod för att utveckla elevers känsla för sammanhang. Arbetet i fråga har också tagit 
inspiration från aktionsforskning och har också som syfte att väcka reflektion hos läsaren(Rönnerman, 
2012)30. Fokus ligger på generella förmågor hos människan, skapandet av sammanhang och hur detta 
orsakar effekter på människans liv och vardag. Genom att närma sig lärararbetet med ett salutogent 
perspektiv kan aspekter lyftas fram som kan leda till utveckling av den egna praktiken och utfallet av 

                                                             
27 Även om det är ett antagande så är det ett tämligen säkert antagande att varje människa på ett eller 
annat sätt kommer att bli bekant med döden under sin livscykel. 
28 “A realist view of Logic, Physics, and History.” Section 4.  
29 Detta kommer att ske oavsett vilken strategi som väljs, då den kultur som skapas kommer att bidra till 
meningsskapandet som ske hos individerna som ingår i kulturen. Det som avses i formuleringen är att 
läraren i sin praktik konstant refererar till ett ”därför att” för att motivera det som beskrivs eller skall 
göras. 
30 Framförallt de beskrivningar och innehåll som ges på sidorna 77 och 93-103. 
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praktiken. Denna rapport utger sig inte för att ha ett svar på frågan som den ställer. Frågan är till för att 
den som ställs inför uppgiften att forma en människa skall försöka just det, att se sitt eget agerande i ett 
större sammanhang. Att väcka tankar om hur meningsfullhet skapas och hur den processen kan påverkas 
och kanske framför allt hur detta kan systematiseras för att kunna ingå i en likvärdig skola (Skolverket, 
2011). 

Detta arbete kan tänkas utvecklas på ett par sätt. Dels skulle det metodologiskt kunna gå att utveckla 
interventionen för att undersöka andra metoder för att söka utveckla elevernas känsla av sammanhang. 
Ett första förslag till sådan metod skulle kunna vara att förlänga den period under vilken 
reflektionsuppgiften utförs, att i stället för ett par veckor låta den sträcka sig över flera år. Även om den 
ackumulerade tiden skulle bli större är fortfarande den tid som ”lånas” av ordinarie undervisning liten i 
sammanhanget. Även att göra reflektionsövningen vid fler tillfällen än två varje vecka skulle kunna 
förstärka effekter av en sådan övning. Det skulle även vara intressant att samla in andra typer av data 
kopplat till interventionen. I första hand åsyftas de anteckningar som eleverna förde under sina 
reflektioner, informationen i denna hade kunnat ge insikt i på vilket sätt som eleverna uppfattat uppgiften 
och ge möjlighet att vägleda utveckling av resonemang och tankegångar. Att genomföra djupintervjuer 
hade, resurskostnaderna till trots, kunnat utröna och ge mer fyllnad till de beskrivningar som söks. 
Ytterligare studier skulle kunna ge ett underlag i form av referensvärden för KASAM hos olika 
elevpopulationer, där det skulle kunna vara möjligt att genomföra riktade insatser gentemot de elever som 
rapportera låga värden på KASAM-formuläret.  

Avslutningsvis är det frestande att spekulera i vad som skulle ske i en situation där man sätter kontrollen i 
händerna på eleven och eleverna som grupp. Att låta eleverna bestämma innehåll, undervisningsform, 
tempo, examination, deadlines, kunskapsmål, bedöma varandras uppfyllande av kunskapskrav, betyg. För 
att undersöka, omvänt till vad som är gjort i denna studie, om ökad faktisk kontroll leder till ökad känsla 
av inre kontroll och stärkt känsla av hanterbarhet. För att en sådan intervention skulle fungera skulle den 
behöva införas gradvis. Att låta eleverna under en längre tid, flera år, bygga upp motståndsfaktorer mot 
den press och de krav som kommer i och med ansvaret att själv hantera sin vardag och sitt arbete. 
Eleverna skulle behöva få öva upp färdigheter som gör livet många situationer hanterbara och utveckla 
kunskap och teorier som gör dessa begripliga. Om det dessutom det fanns en kultur som bidrog till att 
eleverna upplevde hela övningen som meningsfull, finns förutsättningar för att ett sådant experiment 
skulle lyckas. 

Tänk vilka möjligheter det skulle finnas att skapa välfungerande människor med ett sådant system…   
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