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Abstract  
Syftet var att i Ystads kommun, bland samtliga (n=329) elever i skolår nio, undersöka 

elevers Känsla av sammanhang.  Vidare syftade undersökningen till att studera om det 

fanns några associationer mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnena 

matematik samt idrott och hälsa. Ett delsyfte var att jämföra elevernas Kasamnivå på de 

tre undersökta skolorna. Undersökningen skulle också fungera som en del i Ystads 

kommuns kvalitetsgranskning. Enkät användes som empirisk insamlingsmetod och det 

insamlade materialet har bearbetats statistiskt i datorprogrammet Excel. Resultatet visar 

att en övervägande del av eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå och att det 

inte är någon större skillnad mellan de tre undersökta skolorna. Resultatet visar även på 

en svag association mellan Kasamnivå och betyg, detta kan tyda på att det finns en 

koppling mellan Kasamnivå och betyg men undersökningen kan inte ge svar på hur 

dessa associerar. Med tanke på att undersökningen kommer att fungera som en del av 

Ystads kommuns kvalitetsgranskning kan uppdagandet av att en övervägande del av 

eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå vara en viktig utgångspunkt i deras 

fortsatta arbete med att förbättra elevers hälsa. 

 

Ämnesord: Antonovsky, Känsla av sammanhang, hälsofrämjande arbete i skolan, 

betyg, Kasamnivå 
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Gunnarsson och Lena Mårtensson som läst, läst och läst för att bidra med sina tankar och 
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men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare, Mariann Persson, för att du alltid 
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1. Inledande bakgrund 

Huvudresultatet av Socialstyrelsens lägesrapport från 2007 om folkhälsa, vilken är baserad på 

den senaste statistiken och forskningsresultaten inom området, visar att den psykiska ohälsan 

bland barn och ungdomar ökar. Danielsson (2006) skriver i Statens folkhälsoinstituts rapport 

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 att elevers trivsel i skolan minskar med ökande 

ålder. Detta kan sättas i samband med att elever som deltagit i folkhälsoinstitutets 

undersökning uttryckt att kraven på dem ökar samtidigt som de anser sig ha mindre möjlighet 

att påverka sin skolsituation. Vi undrar om det möjligen kan vara så att det är bristen på att se 

tillvaron som meningsfull och sammanhängande som kan vara en av anledningarna till att den 

psykiska ohälsan bland unga ökar? 

 

Vi, två studenter på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad med inriktning idrott och 

hälsa, kom under utbildningen i kontakt med hälsoteorin, Känsla av sammanhang (Kasam), 

vilken, Antonovsky utvecklat. Teorin bygger på en salutogen1 och holistisk2 syn på 

människans hälsa vilket innebär att man fokuserar på de olika hälsodimensionerna, fysisk-, 

psykisk-, social- och mental hälsa samt på det friska hos människan. Antonovsky (1991) 

menade att människors Känsla av sammanhang påverkar förmågan att klara livets 

oundvikliga påfrestningar. Genom att med hjälp av ett självskattningsformulär mäta 

människors upplevelse av vardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull erhålls ett värde 

som kan kopplas till i vilken grad man upplever hälsa. Kasamvärdet3 pekar även på vilken 

kapacitet individen har för att hantera svårigheter i livet. Det vill säga tillgången till sådana 

faktorer och processer som främjar hälsa, i detta arbete omnämnda så som generella 

motståndsresurser (GMR). 

 

 

 

 

                                                 
1 Det salutogena perspektivet går ut på att man fokuserar på hälsans ursprung, det vill säga på sådana faktorer, 
processer och omständigheter som bidrar till människors hälsa och välmående Gessne (2008). 
2 Ett holistiskt synsätt innebär att man i första hand skall studera företeelsers helhet och att helheten inte kan 
betraktas som en summa av delarna.  
3 Kasamvärde är det resultat som erhålls vid en mätning av Kasam med hjälp av Antonovskys kortformulär med 
13 frågor. Resultatet på det test som undersökningen använt kan variera mellan 13 och 91 poäng. 13- 60 poäng 
innebär en svag Kasamnivå, 61- 75 innebär en måttlig Kasamnivå och 76- 91 motsvarar en stark Kasamnivå. 
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Antonovsky (1991) menar att alla människor utsätts för påfrestningar av olika slag så kallade 

stressorer4. Detta bekräftas av Gessne (2008) som även han menar att människor från och till i 

livet utsätts för positiva, negativa, väntade eller oväntade stressorer. Beroende på hur den 

utsattes situation ser ut, t.ex. hur det sociala nätverket är uppbyggt, kommer hans/hennes grad 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet att påverkas. Antonovsky (1991) och Gessne 

(2008) menar att graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som personen 

känner i livet påverkar förutsättningarna för att bättre kunna möta livets påfrestningar. 

 

Vår hypotes är att elever med en stark Kasamnivå i högre grad borde kunna möta och hantera 

skolans utmaningar och motgångar och på så sätt i större utsträckning uppnå högre betyg än 

vad elever med en svag Kasamnivå klarar av. Därför vill vi studera om det finns associationer 

mellan elevers Känsla av sammanhang, skoltillhörighet och betyg. 

 

För att undersökningen skall kunna bli intressant även för allmänheten samt förhoppningsvis 

också kunna vara ett led i de tre undersökta skolornas kvalitetsarbete, förankrades 

undersökningen hos chefen för Barn- och ungdomsförvaltning i Ystads kommun. Kommunen 

visade intresse för undersökningen och tilldelade oss en kontaktperson, Kommunens 

kvalitetssamordnare. Inom Kommunen finns tre högstadieskolor vilka alla var villiga att delta 

i studien. En av de tre skolorna är en friskola vilket ansågs intressant eftersom friskolans 

arbetssätt skiljer sig i vissa hänseenden från de kommunala skolornas. 

 

I och med skolplikten i Sverige kommer skolan i kontakt med alla barn. Rydell (1997) menar 

att skolan kan betraktas som samhällets socialisationsinstrument och att skolan kan ha en 

avgörande roll för hur elevernas liv kommer att utformas. I skolan skall eleverna erhålla 

kunskaper och färdigheter men Rydell menar också att det sociala samspelet eleverna tränar i 

skolan är av lika stor vikt på grund av att det är under skolåren eleven utformar självbilden. 

Av denna anledning finner vi det ytterst relevant att framförallt skolor blir medvetna om 

vikten av att erbjuda alla elever möjligheter att stärka sina friskfaktorer5 genom att skolan 

arbetar hälsofrämjande. Enligt Kommunförbundet Skåne (2007) finns det en stark koppling 

mellan hur elever mår och deras förutsättningar för inlärning och goda skolprestationer.  

 
                                                 
4 Stressorer är ett samlingsnamn för olika faktorer som påverkar människan och som i sin tur påverkar kroppen 
(Winroth och Rydqvist, 1995). 
5 Med friskfaktorer avses i denna undersökning sådana faktorer som främjar hälsa. Friskfaktorer kan vara 
fysiska-, psykiska- och sociala faktorer som ger människan goda förutsättningar för att möta livets svårigheter. 
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Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar, styr och sätter ramarna för skolan. Följande 

citat hämtat från kursplanen för ämnet idrott och hälsa kan enligt vår mening anses vara riktad 

mot ett holistiskt och salutogent synsätt. 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin 
fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild (Skolverket, 
2000)  

 

Kunskap och lärande bör enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet Lpo94 innefatta fyra perspektiv på kunskap såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. De fyra perspektiven samspelar med varandra och utgör delar av 

en helhet. Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 uttrycker att alla perspektiv på 

kunskap skall tas i beaktning vid betygssättning av eleven. Varje elevs kunskaper skall 

bedömas och skillnader i betygsnivå ska bero på elevernas olika kvaliteter inom de olika 

kunskapsformerna. Undervisning i det teoretiska ämnet matematik skiljer sig från 

undervisning i det praktiska ämnet idrott och hälsa. Detta främst genom att undervisning i 

matematik i större grad innebär att eleverna arbetar på egen hand och i sin egen takt medan 

det i ämnet idrott och hälsa i större utsträckning förekommer samarbetsövningar och 

gruppaktiviteter. Med tanke på att undervisningsuppläggen skiljer sig åt mellan ämnena blir 

det naturligt att betygsättning och bedömning av elevers kunskaper också skiljer sig åt 

(Skolverket, 2004). 
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2. Syfte 

Syftet är att i Ystads kommun, bland samtliga elever i skolår nio, undersöka elevers Känsla av 

sammanhang.  Vidare syftar undersökningen till att studera om det finns några associationer 

mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnena matematik samt idrott och hälsa. Ett 

delsyfte är att jämföra elevernas Kasamnivå på de tre undersökta skolorna.  

 

2.1. Undersökningens avgränsningar 

Med tanke på uppsatsens omfattning valdes att enbart fokusera på två skolämne, ett praktiskt 

och ett teoretiskt. Undersökningen bortser från respondenternas kön, sociala tillhörighet samt 

andra faktorer som möjligen kan påverka Kasamnivån hos respondenterna. Med tanke på 

detta blir samtliga elevers svar lika intressanta för undersökningen. Undersökningen avser 

inte att undersöka de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var 

för sig utan ämnar endast studera elevers totala Kasamnivå. 
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3. Kasam som forskningsfält 

Inledningsvis presenteras Kasamteorin vilken är Antonovskys teori om vilka faktorer som 

bidrar till människors motståndskraft. Vidare presenteras Kasamteorins tre grundläggande 

delar: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

 

3.1. Känsla av sammanhang 

Begreppet, Känsla av sammanhang (Kasam), myntades av Antonovsky. Genom Antonovskys 

forskning vilken fokuserade på hur vissa människor trots stora påfrestningar kan hålla sig 

friska och ibland till och med blir stärkta av dem, konstaterades att den mest betydelsefulla 

faktorn för god hälsa är att ha en Känsla av sammanhang. 

 

Antonovsky (1991) utgick under utvecklandet av Kasamteorin från ett salutogent perspektiv 

och sökte svar på frågan om vilka faktorer som har störst betydelse för att människor skall 

klara av livets svårigheter. För att få svar på sin fråga gjordes en förstudie med hjälp av 

intervjuer. Personerna som intervjuades skulle uppfylla två, av Antonovsky uppsatta kriterier. 

Dessa kriterier innebar att de skulle ha varit med om ett svårt trauma som de inte kunde 

påverka och som gett dem oåterkalleliga konsekvenser så som t.ex. förlust av en närstående. 

Det andra kriteriet personerna skulle uppfylla var att de själv skulle anse sig ha klarat detta 

trauma på ett bra sätt. Under analysen av studien kunde tre grundläggande delar urskiljas; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kasam bör ses som en modell uppbyggd av 

dessa tre grundläggande delar (Antonovsky, 1991). 

 

Antonovsky (1991) menar att livet är fullt av stressorer och påfrestningar och att om en 

människa har tillgång till generella motståndsresurser, (GMR) kan hon bemöta 

påfrestningarna på ett för situationen lämpligt sätt.  

 

Antonovsky definierade begreppet Kasam enligt följande: 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang. (Antonovsky, 1991 s.41) 
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I definitionen har Antonovsky markerat de tre grundläggande delarna i Kasambegreppet med 

(1) som innebär begriplighet, (2) för hanterbarhet och (3) för meningsfullhet. 

 

Enligt vår tolkning kan den globala hållning som uttrycks i Antonovskys definition av 

begreppet Kasam kopplas till hur människan ser på sig själv, sitt liv och sin plats i världen. 

Vidare kan den dynamiska känslan av tillit som beskrivs ovan enligt vår mening ställas i 

relation till människans tilltro till den egna förmågan vilken kan variera beroende på i vilken 

grad hon känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. 

 

Antonovsky (1991) delar in graden av Kasam i tre nivåer, svag, måttlig och stark. Människor 

med måttlig eller stark Kasamnivå klarar enligt Antonovsky påfrestningar på ett bättre sätt än 

vad människor med svag Kasamnivå gör. Gessne (2008) menar att individers Kasamnivå 

påverkas av vilka generella motståndsresurser individen kan plocka fram och använda när hon 

utsätts för olika påfrestningar i sin vardag. Enligt Antonovsky (1991) bör en person med en 

stark Kasamnivå på ett bättre sätt kunna begripa och hantera de dagliga påfrestningarna än 

människor med en svag Kasamnivå. Gessne (2008) hänvisar till forskning gjord av McSherry 

& Holm (1994) vilka hävdar att personer med svag Kasam i större grad upplever ångest och 

aggressivitet och att de i mindre grad tror på sig själv när det gäller att bemöta stressfyllda 

situationer i jämförelse med de personer som har måttlig eller stark Kasam (Gessne, 2008).  

 

Antonovsky (1991) menar att hälsa – ohälsa är ytterpoler på ett kontinuum vilket människan 

alltid befinner sig på. Antonovsky (1991) och Gessne (2008) menar att människan aldrig är 

helt frisk eller helt sjuk, utan mer eller mindre frisk eller sjuk. Antonovsky (1991) menar att 

människor med en hög Kasamnivå befinner och rör sig i större utsträckning mot ytterpolen 

hälsa än vad människor med en låg Kasamnivå gör.  

 

Antonovsky (1991) menar att de kunskaper och färdigheter människor har med sig när de 

ställs inför att lösa en uppgift kommer att påverka resultatet. Kasamnivån har betydelse när 

uppgifter är komplexa och svårtolkade. Människor med en stark Kasamnivå kommer att se 

uppgiften som utmanande och motivera sig att använda alla sina resurser för att kunna 

organisera och lösa problemet. Däremot kommer människor med en svag Kasamnivå att se 

uppgiften som ett svårt hinder att ta sig över och tvivla på sin förmåga att bemästra 

svårigheten/problemet (Antonovsky, 1991). 
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Nilsson (2002) menar liksom Antonovsky (1991) att det är bristen på sammanhang i livet som 

ger stöd för att Känsla av sammanhang (Kasam) är betydelsefullt. Med detta menar 

författarna att människor behöver uppleva meningsfullhet vilket anses vara den viktigaste 

komponenten i Kasam.  

 

3.2. Kasams tre komponenter 

Nedan presenteras de tre grundläggande delarna i Kasambegreppet; begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet. Dessa kan ses som delarna av helheten i det totala Kasambegreppet. 

 

3.2.1. Begriplighet 

Antonovsky (1991) menar att begriplighet innefattar människors förmåga att värdera 

verkligheten för att lättare förstå vad som händer i livet. Ju mer begriplighet människan 

känner desto lättare blir det att förklara och se en mening med det som sker. Vidare menar 

Antonovsky att man på så vis enklare kan se hur orsak och verkan hänger samman. Nilsson 

(2002) skriver att begriplighet är något som utvecklas ur förutsägbarheten, dvs. den förmåga 

människan har att organisera sitt liv i samspel med andra. Under barn- och ungdomsåren 

utvecklas kunskapen att strukturera sin vardag samt ta emot information och på så sätt förstå 

hur saker och ting hänger ihop vilket har med den kognitiva förmågan att göra.  

 

3.2.2. Hanterbarhet 

Hanterbarheten kan kopplas till den grad av resurser (GMR) människan har tillgängliga. Med 

en hög grad GMR så som goda familjeförhållanden, socialt stöd, självförtroende, möjlighet att 

påverka, en god ekonomi och samhällets stöd, har människan större möjlighet att bemöta de 

händelser som upplevs som stressande. Detta i sin tur leder till att man istället för att betrakta 

sig själv som offer försöker se något positivt i händelsen (Antonovsky, 1991).  

 

Nilsson (2002) skriver att regler, krav och utmaningar har stor betydelse för hur hanterbar 

människan upplever sin vardag. Detta kan möjligen kopplas till skolans värld där det är 

lärarens uppgift att motivera eleverna genom att lägga undervisningen på en för eleven lagom 

utmanade nivå. Nilsson menar vidare att det är viktigt för människan att känna glädje och 

stolthet i det hon presterar. När kraven som ställs på personen stämmer överens med de 
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generella motståndsresurserna (GMR) upplever människan i större utsträckning en känsla av 

hanterbarhet. 

 

3.2.3. Meningsfullhet 

Enligt Antonovsky (1991) ökar känslan av meningsfullhet när människor får vara delaktiga i 

olika beslut som skall fattas. En stark känsla av meningsfullhet ökar i sin tur motivationen till 

att vara delaktig och engagerad i olika situationer. Problem som uppstår i vardagen kommer 

mer att betraktas som utmaningar än som bördor av personer med stark känsla av 

meningsfullhet. Därför kan det anses viktigt att skolans verksamhet tillämpar demokratiska 

arbetsformer vilket även Lpo94 uttrycker:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall 
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Skolverket, 2006 s.5) 

 

Gessne (2008) trycker på vikten av delaktighet för att uppleva vardagen som meningsfull. 

Författaren skriver vidare att meningsfullhet kan kopplas till det engagemang som människan 

anser det värt att lägga energi på i relation till de krav hon ställs inför. Vidare menar Gessne 

(2008) liksom Antonovsky (1991) att meningsfullhet kan ses som en motivationskomponent. 

 

3.3. Faktorer som påverkar barn och ungdomars livssituation 

Antonovsky (1991) och Gessne (2008) menar att det finns en mängd faktorer som kan 

påverka barn- och ungdomars livssituation. Sådana faktorer kan vara: familjeförhållanden, 

sociala stöd, ekonomiska förutsättningar, invandrarbakgrund, kultur, hälsosituation, 

skolsituation etc. Livssituationen är starkt förknippad med vilken Kasamnivå människan har. 

Sollerhed et al. (2005) visar i sin forskning att en positiv inställning till idrottsundervisningen 

i skolan har en positiv inverkan på utvecklandet av Kasamnivån under ungdomsåren. Därför 

bör skolan främja fysisk aktivitet genom skolans idrottsundervisning redan i de tidiga 

skolåren för att ge eleverna en positiv inställning till ämnet. 

 
Antonovskys (1991) hypotes var att människans Kasamnivå utvecklas under barn- och 

ungdomsåren för att sedan stabiliseras i 30 års ålder. Detta område lämnades dock öppet för 

vidare forskning. Gessne (2008) hänvisar till Eriksson & Lindström (2005) vilka forskat kring 
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validiteten av Antonovskys nivåer av Kasam vilken styrker Antonovskys teori om en starkare 

Kasam med stigande ålder. Gessne (2008) menar att det som kan utläsas av resultaten i dessa 

forskningar pekar på att det är människans omgivande faktorer så som socioekonomiska, 

kulturella och privata som har betydelse för vilken Kasamnivå människan befinner sig på vid 

olika tillfällen i livet. Gessne (2008) hänvisar till en studie av Sagy & Antonovsky (2000) 

vilken pekar på att föräldrars sätt att uppfostra sina barn kan påverka barnets utvecklande av 

Kasam. Vidare visar Sagy & Antonovskys forskning att föräldrar som tillämpar en så kallad 

barncentrerad uppfostran, vilken innefattar barnets delaktighet i olika familjebeslut främjar en 

positiv utveckling av Kasam (Gessne, 2008). 

 

Nilsson (2002) skriver att barn redan under sin tidiga uppväxt kommer i kontakt med flera 

olika informationskanaler vilka ökar med stigande ålder. Sådana kanaler kan t.ex. vara 

föräldrar, förskolepersonal, massmedia, tränare, lärare och kamrater, vilka ofta har 

motsägelsefulla budskap. Detta menar Nilsson kan leda till förvirring hos barnet eftersom ett 

beteende som betraktas lämpligt i ett sammanhang, inte gör det i ett annat. Chinapah (2000) 

framhåller att ungdomar under tonåren får en minskad sympati för föräldrarnas åsikter och att 

de i och med en ökad självtillit lättare kan göra egna val.  Vidare skriver Chinapah att 

tonåringar påverkas av familj, kompisar och skolan, och att familjen är den viktigaste 

förebilden för ungdomars attityd- och normskapande.  

 

Antonovsky (1991) skriver att ungdomar i alla kulturer strävar efter att bli någon och i detta 

sökande efter sin identitet kan det uppstå förvirring, misstro till sin egen förmåga och en 

känsla av förtvivlan. Dessa känslor kan uppstå på grund av de olika budskap som förmedlas 

om vad som är accepterat eller inte i olika situationer. Antonovsky menar vidare att det är 

viktigt för ungdomar att hitta sin plats i olika situationer och att där bli accepterad av andra. 

Nilsson (2002) utvecklar Antonovskys tankar kring hur ungdomar har svårt att hitta en plats i 

dagens föränderliga samhälle. Om inte ungdomarna finner en grupptillhörighet där de blir 

bekräftade och känner sig trygga menar Nilsson att det kan leda till att livet känns obegripligt, 

meningslöst och ohanterligt. Detta kan leda till att ungdomarna känner en svagare Känsla av 

sammanhang. 
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3.4. Betygsättning 
Inledningsvis presenteras den komplicerade process som betygssättning innebär. Olika 

arbetssätt inom ämnena matematik samt idrott och hälsa presenteras samt olika prestationer 

som ligger till grund för betygssättningen inom dessa ämnen. 

 

3.4.1. Betygsättning, en komplicerad process 

Selghed (2004) skriver att de dokument som ligger till grund för betygssättning enbart beaktar 

elevernas faktiska kunskap vilket också är den som ska bedömas. I Lpo94 uttrycks att betyget 

skall ange om ”den enskilde eleven uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 

ämne…” (Skolverket, 2006. s.16) Svårigheten för läraren ligger i att läroplanen samtidigt 

trycker på skolas ansvar att utveckla elevernas sociala kompetens för att ”…förbereda dem för 

att leva och verka i samhället” (Skolverket, 2006. s.5). Selghed (2004) menar dock att 

elevernas sociala kompetens inte skall ingå i bedömningen. Skolverkets (2000:b) Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 visar att bedömning och betygsättning är en komplicerad 

subjektiv process eftersom varje lärare har eget tolkningsutrymme när det gäller 

betygskriterier och mål. I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 

2005:b) lyfts sådana faktorer som kan påverka elevers förhållningssätt till skolans krav och 

förväntningar. Kulturella och sociala faktorer kan påverka hur eleverna bemöter de kunskaper 

skolan förmedlar samt deras attityder till studier.  

 

Selghed (2004) menar att det är svårt för lärarna att sätta likvärdiga betyg i dagens skola 

eftersom betygssystemet är komplext. Eftersom målformuleringarna är tolkningsbara kan 

dessa betraktas som otillräckligt stöd för läraren vid betygssättning. Vidare skriver Selghed att 

det nationellt har tagits fram betygskriterier för betyget Väl godkänd medan varje skola lokalt 

måste utarbeta egna kriterier för betygen Godkänd och Mycket väl godkänd. Den Nationella 

kvalitetsgranskningen 2000 visar att majoriteten av eleverna är kritiska till betygssättningen 

och anser den vara orättvis. Eleverna menar att betyget till stor del beror på vilken lärare 

eleven har i ämnet och inte av de mål och riktlinjer som skall ligga till grund för bedömningen 

(Skolverket, 2000).  
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3.4.2. Arbetssätt och bedömning i ämnena matematik samt idrott och hälsa 

Merparten av eleverna i den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 tycker att 

matematik är ett ämne som de kommer att ha nytta av i framtiden. I jämförelse med andra 

skolämne anser de att ämnet är svårt och ganska tråkigt. Många elever saknar motivation och 

ger lätt upp när uppgifternas svårighet ökar. Trots att kursplanen betonar kommunikationens 

betydelse i ämnet visar utredningen att en allt mer individualiserad undervisning bedrivs 

(Skolverket, 2004). I ämnesrapporten i matematik till den Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 kan man läsa att matematiklektioner i stor utsträckning innebär att elever 

arbetar med uppgifter i läromedlet, enskilt i sin egen takt. Vidare framkommer det att elever 

anser sin möjlighet att påverka och få inflytande i ämnet är väldigt begränsad. 

Ämnesrapporten skriver också att skriftliga prov är det vanligaste sättet att mäta kunskaper i 

matematik och att syftet med nationellt prov i matematik är att fungera som ett 

bedömningsunderlag som hjälper lärarna att sätta rättvisa betyg (Skolverket, 2005:b). 

 

Annerstedt (2002) menar att lärare, och framförallt lärare i idrott och hälsa har svårt att 

bedöma elevers färdigheter och kunskaper, detta i och med att elevantalet ofta är stort. Vidare 

menar Annerstedt att lärare utan ämneskollegor har svårigheter med att tolka läroplan och 

betygskriterier utefter en allmän tolkningsnivå. Den Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 visar att det är en stark fokusering på den fysiska aktiviteten i ämnet. Vidare visar 

utvärderingen att ämnet karaktäriseras av att det räcker med att eleven deltar under lektionen 

för att få betyget Godkänd. Det har även visat sig i utredningen att elever kan få ett högre 

betyg utan att nå upp till målen för den tidigare betygsnivån, t.ex. inte klara av simning eller 

orientering vilket är uppnåendemål i kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2000:a). 

Typiskt för ämnet idrott och hälsa är att eleverna arbetar tillsammans. Utredningen pekar på 

att kursplanen och betygskriterierna i liten utsträckning delges eleverna vilket innebär att de 

saknar kunskaper om vad ämnet kräver. En fjärdedel av eleverna anser att de inte fått ett 

rättvist betyg i ämnet (Skolverket, 2004).  

 

3.5. En salutogen och holistisk satsning på hälsa i Skånes skolor 

Det råder brist på forskning som undersöker eventuella kopplingar mellan ungdomars 

Kasamnivå och deras studieprestationer. Däremot har Kommunförbundet Skåne i samverkan 

med Region Skåne en föreställning om att en god hälsa och trygghet hos elever är associerat 
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med goda skolprestationer. Nedan presenteras Kommunförbundet Skåne och Region Skånes 

uppfattningar om hur en hälsofrämjande skola kan bidra till elevers lärande. 

 

3.5.1. Kommunförbundet Skåne och Region Skånes uppfattningar om hur en 

hälsofrämjande skola kan bidra till elevers lärande 

Sedan 2000 har ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling, Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne bedrivits för att utveckla hälsofrämjande skolor vilket idag har 

övergått till Hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling tar sitt ursprung i 

ett salutogent och holistiskt perspektiv. Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region 

Skåne har en utarbetad strategi för hur man i de skånska kommunerna skall arbeta för att 

skapa stödjande miljöer samt hur man skall arbeta hälsofrämjande för att bidra till elevernas 

lärande och trygghet. Strategierna innebär bland annat att verksamheten skall genomsyras av 

ett hälsofrämjande synsätt, en holistisk syn på hälsa, arbeta salutogent, öka elevernas 

möjligheter till inflytande och delaktighet i skolans verksamhet samt att stärka Kasam hos 

elever och personal (Kommunförbundet i Skåne, 2007). Projektet kommer att bedrivas under 

åren 2006-2009 och kallas God folkhälsa – för en bättre framtid. I regeringens proposition 

2001/02:14 - Hälsa, lärande och trygghet står det skrivet om att samma faktorer som har 

betydelse för elevers inlärning också inverkar på deras hälsa. Skolverket (2005) har i sin 

rapport, Vad gör det för skillnad vad skolan gör?, kunnat urskilja vissa faktorer som har 

inverkan på hur eleverna uppnår målen. Exempel på sådana faktorer är enligt rapporten: 

samsyn hos personalen och ett tydligt ledarskap, motiverande, pådrivande och 

omhändertagande lärare samt förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. 

 

Enligt Kommunförbundet Skåne (2007) finns det en koppling mellan hälsa och välbefinnande 

samt motivation för lärande. Genom att elever får möjlighet att stärka de faktorer som 

påverkar hälsan på ett positivt sätt ökar möjligheterna att känna meningsfullhet i skolarbetet. 

Kommunförbundet trycker på vikten av att eleven får vara delaktig och ha inflytande över sin 

vardag för att skolan på så sätt ska kännas meningsfull och utvecklande. Sambandet mellan 

goda sociala relationer och hälsa kan anses starkt. Läraren kan betraktas vara den som skall 

upprätta goda relationer till sina elever samt eleverna emellan för att skapa en demokratiskt 

skola. Detta ökar möjligheten att eleverna uppnår en Känsla av sammanhang vilket 

Kommunförbundet anser viktigt för skolprestationerna. Skolan har till uppgift att möta varje 

elev på dennes nivå och få henne att utvecklas, känna sig betydelsefull och bekräftad 
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(Kommunförbundet Skåne, 2007). Bremberg & Wennerholm Juslin (2004) skriver att 

Barnkonventionen ger barn rätt till inflytande i frågor som rör dem själva. Att få vara med och 

påverka samt fatta beslut i olika frågor som rör barnet kan anses positivt men enligt Bremberg 

& Wennerholm Juslin kan det ibland läggas för stort ansvar på barnet om att fatta beslut i 

avgörande frågor. Vidare menar författarna att om barnet upplever ansvartagandet som för 

stort, kan han/hon känna sig stressad över vilket beslut som är det rätta och detta kan i sin tur 

ge konsekvenser i form av att barnet mår psykiskt dåligt. 

 

Kommunförbundet Skåne (2007) menar att skolan kan arbeta med elevmedverkan genom att 

tillämpa demokratiska arbetsformer där eleverna blir delaktiga vid olika beslutsfattanden som 

har med skolsituationen att göra. Alla elever skall känna sin skolgång som meningsfull samt 

känna att de kan påverka densamma. Kommunförbundet anser vidare att skolan spelar en 

viktig roll eftersom verksamheten har stora möjligheter att med hjälp av sin organisation och 

miljö påverka elevers välbefinnande och lärande. Lärandemiljön anses viktig för elevernas 

kunskapsmässiga och hälsomässiga utveckling, det är också viktigt att eleverna får känna 

delaktighet i hur skolmiljön är utformad. 

 

Lpo94 trycker på vikten av att ge eleverna överblick och sammanhang. De skall i skolan 

utvecklas till ansvarstagande individer som tar egna initiativ. Kommunförbundet Skåne 

(2007) menar att det är återkopplingen från läraren som ger eleven en ökad begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i skolarbetet vilket stärker elevens Kasam. Arbetet skall utgå 

från ett salutogent synsätt och bedrivas utefter hälsofrämjande teorier med det friska i fokus. 

Med tanke på att även faktorer utanför skolan påverkar elevernas Kasam är det mycket viktigt 

att även föräldrar involveras i det hälsofrämjande arbetet.  

 
Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av 
samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, 
inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla 
kreativitet. En god lärandemiljö främjar också hälsan. (Wärnersson, SOU 2001 sid.13) 
 

3.5.2. Kommunala - respektive fristående skolor 

I Sverige är den kommunala skolan den mest förekommande och det är kommunen som är 

skolans huvudman. Grunden för verksamheten är skolans värdegrund, de nationellt och lokalt 

fastställda styrdokumenten är de som anger mål och riktlinjer vilka skolan skall arbeta efter. 

Alla föräldrar har rätt att välja den skola eller skolform de anser passar bäst för deras barn.  
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Jämsides med de kommunala skolorna finns även fristående skolor med en annan huvudman 

än kommunen. Det är Skolverket som godkänner uppstart av friskolor och denna verksamhet 

är också skyldig till att i huvudsak arbeta mot samma mål och riktlinjer som de kommunala 

skolorna. En vanlig skillnad mellan skolorna är deras pedagogiska inriktning samt att vissa 

skolor har intagningskrav. Friskolorna finansierar sin verksamhet med hjälp av kommunala 

bidrag från den kommun eleven kommer ifrån (Skolverket, 2007). 

 

På Kunskapsskolans hemsida (Kunskapsgymnasiet, 2008) kan man läsa om skolans 

arbetssätt. Med hjälp av en personlig handledare sätts personliga mål upp, lärare och elev 

kommer sedan tillsammans överens om hur målen skall uppnås. Eftersom elever lär på olika 

vis har alla ett personligt schema och kan via skolans webbportal ta del av arbetsuppgifter 

som är kopplade till elevens personliga mål. Varje elev träffar sin personliga handledare varje 

dag och vid ett av tillfällena planeras veckans studiegång. Skolan lägger stor vikt vid att 

eleverna efterhand får ta ett större ansvar för sina studier och på så sätt öka sin tillit till den 

egna förmågan (Kunskapsgymnasiet, 2008).  

 

På Ystads kommuns hemsida (Ystads kommun, 2008a) står det skrivit om hur undervisningen 

på Norreportskolan bedrivs. Genom att arbeta med flexibla undervisningsgrupper vilka 

innefattar ca 20 elever ökar möjligheten till att alla elever blir sedda. Alla elever har profilerat 

sig efter intresse. För att öka elevernas delaktighet och ansvarskänsla tillämpar 

Norreportskolan i stor utsträckning en undervisning som innebär att eleven söker kunskap på 

egen hand (Ystads kommun, 2008a). 

 

Västervångskolans arbetssätt kan man ta del av på Ystads kommuns hemsida (Ystads 

kommun, 2008b). Alla elever på skolan skall erbjudas möjlighet att utvecklas efter sin egen 

förmåga där man tar hänsyn till varje individs förutsättningar t.ex. vid gruppindelning. 

Dramaundervisning är en viktig del i skolans arbete med att stärka eleverna självkänsla. Alla 

elever ges möjlighet att själv bestämma vilken av skolans profiler de vill gå och denna kan 

man byta under studietiden. Skolan erbjuder extraundervisning där eleven kan få hjälp med 

arbetsuppgifter inom det ämne hon/han valt att ägna sig åt (Ystads kommun, 2008b). 
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4. Forskningsmetod och tillvägagångssätt vid enkätinsamlandet 

Inledningsvis presenteras valet av enkät som empirisk insamlingsmetod. Vidare följer 

utformningen av enkäten. Därefter beskrivs bearbetningen av enkäten varefter valet av 

respondenter presenteras. Vidare följer en beskrivning av tillvägagångssättet vi insamlandet 

av det empiriska materialet. Slutligen behandlas de forskningsetiska principerna. 

 

4.1. Val av enkät som empirisk insamlingsmetod 

Denscombe (2000) menar att med hjälp av enkäter erhålls ett stort antal svar till låg kostnad. 

För att kunna besvara undersökningens frågeställningar valdes enkät som empiriskt 

insamlingsinstrument. Eftersom svaren skulle bearbetas statistiskt innehöll enkäten fasta 

svarsalternativ och svaren riskerar inte att bli påverkade av interpersonella faktorer. Vidare 

menar Denscombe samt Patel & Davidson (2003) att enkätundersökning är en kvantitativ 

metod för insamling av empiriskt material vilken ofta används för att kunna studera utvalda 

faktorer och undersöka deras samband. Eftersom studien syftar till att undersöka associationer 

är det intressant att studera korrelationen6 mellan Kasamnivå och betyg. Enligt Denscombe 

(2000) anses en korrelation mellan 0,3 och 0,7 tyda på ett samband mellan de två undersökta 

variablerna.  För att motverka det som ofta betraktas som enkätundersökningars svaghet, dålig 

svarsfrekvens, valde vi att själv dela ut och samla in samtliga enkäter. 

 

4.2. Enkätens utformning 

För att kunna mäta Kasamnivån hos eleverna använde vi oss av ett livsfrågeformulär utarbetat 

av Antonovsky. Antonovsky har konstruerat två olika långa frågeformulär där respondenterna 

skall skatta sig själv på en skala 1-7. Formulären har 29- respektive 13 frågor (Antonovsky, 

1991). Enligt Nilsson (2002) finns det ytterligare varianter av frågeformulären vilka är 

omarbetade av andra forskare, men Kasam-13 testet av Antonovsky ses som den allmänt 

accepterade kortversionen. Spännvidden av kortversionens resultat sträcker sig mellan 13 och 

91 poäng. Den som erhåller en hög poäng ska betraktas ha en stark Känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991). Frågeformuläret med tretton frågor (Bilaga 1) valdes med tanke på att 

                                                 
6 Korrelationskoefficient är ett värde på hur mycket två variabler linjärt beror av varandra, i denna undersökning 
Kasamnivå och betyg. Värdet 1 betyder att det finns ett starkt positivt linjärt samband, värdet 0 innebär att det 
inte finns något samband alls och värdet -1 betyder att det finns ett starkt negativt linjärt samband. 
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Denscombe (2000) skriver att det finns risk att respondenten tappar tålamodet vid ifyllandet 

av frågeformuläret om det innehåller för många frågor. 

  

Patel & Davidson (2003) menar att det är av största vikt att frågorna i enkätformuläret är 

anpassade till respondenterna. Därför omformulerades de ursprungliga frågorna för att passa 

respondenternas ålder. För att prova enkäten genomfördes en pilotundersökning vilket Patel 

& Davidson (2003) menar är ett bra sätt för att få svar på om enkäten fungerar på ett 

tillfredställande sätt eller om enkäten behöver omarbetas. Pilotstudien genomfördes i en 

gymnasieklass med 23 elever vilka går första året på omvårdnadsprogrammet. Valet av 

respondenter för pilotstudien gjordes av två skäl, dels hade vi tillgång till just dessa elever på 

en före detta VFU7 plats och dessa elever ligger närmast åldersmässigt. Med tanke på att 

samtliga elever i årskurs nio i kommunen skulle delta i undersökningen kunde inte någon av 

dessa användas i pilotstudien. Inför pilotstudien bearbetades och förenklades enkäten och fem 

frågor lades till frågeformuläret för att kunna ge oss svar på studiens forskningsfråga. Dessa 

frågor var neutrala vilket Patel & Davidson (2003) tipsar om att inleda en enkät med. De 

handlade om kön, skola, klass samt betyg i ämnena matematik samt idrott och hälsa. Efter 

pilotstudien bearbetades enkäten ytterligare utefter de brister och den kritik enkäten fick av 

deltagarna i pilotstudien. För att motivera respondenterna att besvara enkäten skriver Patel & 

Davidson (2003) att ett missiv som anger information som är viktig för respondenten att 

känna till bör bifogas enkäten vilket också gjordes. I enkäten lämnades inget utrymme för 

övriga kommentarer vilket både Denscombe (2000) och Patel & Davidson (2003) skriver att 

man bör göra. Detta uteslöt vi eftersom sådana kommentarer skulle vara svåra att statistiskt 

bearbeta samt av tidsmässiga skäl. 

 

Enkäten inleddes med enkla frågor om skoltillhörighet och kön för att som Denscombe (2000) 

skriver att sannolikheten för att respondenten skall fullfölja ifyllandet av enkäten ökar om 

enkäten inleds med okomplicerade frågor. Efter insamlandet av det empiriska materialet 

beslutades att utesluta variabeln kön eftersom detta inte ansågs vara av betydelse för syftet 

med denna undersökning. 

 

                                                 
7 VFU är den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarutbildningen.   
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4.3. Bearbetning av enkäten  

Vid bearbetningen av det empiriska materialet numrerades samtliga enkäter manuellt med 

nummer 1-329. Därefter räknades varje elevs Kasamvärde ut manuellt vilket innebar att de 

siffror respondenten angivit som svar adderas, med undantag från frågorna 6, 7, 12 och 15 där 

svaren spegelvändes för att sedan adderas. Resultatet på enkäten kan sträcka sig mellan 13-91 

poäng. Gränserna för de olika Kasamnivåerna är 13-60 poäng för svag Kasam, 61- 75 poäng 

för måttlig Kasam och 76-91 poäng för stark Kasam (FMS, 2008). Varje elevs resultat och 

betyg i de båda ämnena matades in i datorprogrammet Excel. Med hjälp av funktionen 

KORREL i Excel räknades sedan korrelationen mellan Kasamnivå och betyg ut. Antonovky 

(1991) skriver att människor med en måttlig eller stark Kasamnivå har bättre förutsättningar 

för att klara livets påfrestningar. Detta medförde att måttlig och stark Kasamnivå slogs ihop 

inför analysen av resultaten. 

 

4.4. Val av respondenter  

Enligt Patel & Davidson (2003) kan en totalundersökning, dvs. en undersökning av en större 

avgränsande grupp genomförtas för att få ett representativt resultat. Den grupp som valdes för 

undersökningen var samtliga elever i årskurs nio i Ystads kommun vårterminen 2008. 

Respondenterna i undersökningen var de elever som vid undersökningstillfället var 

närvarande och frivilligt valde att delta. På kunskapsskolan svarade 62 av 85 (73 %) elever på 

enkäten, 149 av 174 (86 %) elever svarade på enkäten på Norreportskolan och 118 av 140 (84 

%) elever svarade på enkäten på Västervångskolan. Detta motsvarar svar från 329 (82 %) av 

Ystads kommuns 399 samtliga elever i skolår nio. Valet föll på Ystads kommun då vi anser 

att denna kommun motsvarade de förutsättningar undersökningen krävde. Förutsättningarna 

var att kommunen hade fler än två högstadieskolor samt författarnas närhet och tillgänglighet 

till forskningsfältet. Att det förutom två kommunala högstadieskolor fanns en friskola såg vi 

som en vinst då eventuella skillnader eller likheter mellan de tre skolorna kan studeras. Valet 

av åldersgrupp baseras på att eleverna i årskurs nio har fått betyg och att de är i slutet av den 

obligatoriska skolan. Undersökningen kommer bland annat att fungera som ett 

kvalitetssäkringsverktyg för Ystads kommun, detta var ytterligare en anledning till att 

undersökningen genomfördes bland samtliga elever i skolår nio. Detta innebar att 

undersökningen blev omfattande och medförde att de data som erhölls vid 

undersökningstillfället kan ge en god totalbild av eventuella associationer mellan de områden 
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som studerats: Kasam, skoltillhörighet och betyg i ämnena matematik samt idrott och hälsa. 

Denscombe (2000) menar att om antalet respondenter är stort kan undersökningsgruppen 

anses spegla den totala populationen i en högre grad.  

 

4.5. Tillvägagångssättet vid insamlandet av det empiriska materialet 

Enligt Patel & Davidson (2003) ger problemformuleringen en föreställning om vilken metod 

som är lämplig att använda sig av för att få svar på forskningsfrågan. Då vår undersökning 

syftar till att se om det finns associationer mellan Kasamnivå, skoltillhörighet och betyg ter 

det sig naturligt att använda en kvantitativ undersökningsmetod, dvs. enkäter som 

insamlingsinstrument. Patel & Davidson (2003) menar vidare att problemformuleringen är 

den som ska ge svar på vilka respondenter som ska delta och om en pilotstudie ska göras. När 

en undersökning skall genomföras i skolan trycker Denscombe (2000) på vikten av att få 

tillstånd från den lokala verksamhet som har befogenhet att fatta beslut i sådana frågor, i detta 

fall barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Efter att vi fick godkännande av förvaltningschefen i kommunen för att genomföra studien 

och efter det inledande mötet med kommunens kvalitetssamordnare genomfördes 

undersökningen våren 2008. Inledningsvis togs kontakt med rektorerna för respektive skola 

för att vi skulle komma överens om en tid för insamlandet av det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet har samlats in genom att alla elever i skolår nio i Ystads kommun fick 

svara på frågor rörande deras Känsla av sammanhang i ett av Antonovsky utformat 

livsfrågeformulär. Vid enkätinsamlandet på Kunskapsskolan och Västervångskolan 

presenterades inledningsvis undersökningens syfte varefter enkäterna delades ut och samlades 

in. Respondenterna informerades även muntligen om att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. Vi kunde själv inte närvara vid utdelandet av enkäterna på Norreportskolan 

då det inte gick att genomföra organisatoriskt. På grund av detta överlämnades åt 

rektorsassistenten att ansvara för att enkäterna kom ut och tillbaka från de ansvariga lärarna i 

respektive klass. Rektorsassistenten ombads att informera de lärare som skulle dela ut enkäten 

att de skulle framföra till eleverna att det var frivilligt att delta i undersökningen. Vid besöken 

på de medverkande skolorna informerade vi om att skolorna kommer att delges resultatet av 

undersökningen. 
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4.6. Etiska överväganden 

Patel & Davidson (2003) menar att man som forskare måste ta hänsyn till varje individs 

integritet och behandla all insamlad information konfidentiellt. I undersökningen beaktades de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). De respondenter vi själv besökte fick muntlig information om att 

medverkan är frivillig och anonym. När enkäterna lämnades på Norreportskolan informerades 

vi om att eleverna skulle upplysas om att enkäten var frivillig. Vi kan inte garantera att detta 

har skett då vi själv inte var där men vi finner ingen anledning att tro annat. Att deltagandet 

var anonymt innebär att det är omöjligt att identifiera enskilda elevers svar. Detta kan kopplas 

till Vetenskapsrådets krav på identitetsskydd viket innebär att respondenternas identitet 

garanterat är skyddad eftersom inga namn har dokumenterats. Godkännandet av att använda 

Ystads kommuns samtliga nior erhölls från barn- och ungdomsförvaltningens chef samt 

respektive skolas rektor. Enligt Vetenskapsrådet är det inte nödvändigt att erhålla medgivande 

från elevernas föräldrar om inte undersökningen är av etisk känslig karaktär vilket denna 

undersökning inte kan betraktas vara (Vetenskapsrådet, 2002). Via missivet informerades 

respondenterna om att deltagandet var anonymt samt om syftet med undersökningen. 
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5. Problemprecisering  

För att uppnå undersökningens syfte har följande tre frågor fokuserats. 

 

• Vilken Kasamnivå har eleverna i skolår nio i Ystads kommun? 

• Vilka associationer kan påvisas mellan elevers (i skolår nio) Kasamnivå och deras 

betyg i ämnet matematik? 

• Vilka associationer kan påvisas mellan elevers (i skolår nio) Kasamnivå och deras 

betyg i ämnet idrott och hälsa? 

•  Hur ser en jämförelse ut mellan elevers Kasamnivå på de tre undersökta skolorna? 
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6. Resultatredovisningar  

Inledningsvis presenteras elevernas kasamnivå följt av en redogörelse för de associationer 

som kan ses mellan elevernas Kasamnivå och betyg. Slutligen presenteras resultaten för 

respektive skola. 

 

6.1. Elevernas Kasamnivå   

Elevernas Kasamvärde varierade mellan 18 och 89 poäng. Medelvärdet på Kasam för hela 

gruppen (n=329) var 58.8 poäng, vilket motsvarar en svag Kasamnivå enligt FMS (2008).  

Resultatet visar att 56 % av eleverna har en svag Kasamnivå, 35 % har en måttlig Kasamnivå 

samt 9 % av eleverna har en stark Kasamnivå. 

 

6.1.1. Diagram 1. Årskurs 9 elevernas (n=329) Kasamnivå fördelad på svag, måttlig samt 
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6.2. Associationer mellan Kasam och betyg i ämnet matematik 

Resultatet visar en svag association mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet 

matematik. Korrelationen mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i matematik visade på 

0,19. Vidare visar resultatet på en nästan dubbelt så stor andel elever med en måttlig/stark 

Kasamnivå och betyget MVG (9,4 %) än andel elever med en svag Kasamnivå och MVG (5,2 

%) i betyg i ämnet matematik.  
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6.3. Associationer mellan Kasam och betyg i ämnet idrott och hälsa 

Resultatet visar en svag association mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet 

idrott och hälsa. Korrelationen mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i idrott och hälsa 

är 0,15. Vidare visar resultatet på en lika stor andel elever (10,6 %) med måttlig/stark 

Kasamnivå och betyget MVG som andel elever med svag Kasamnivå och MVG i betyg.  

 

6.4. Presentation av resultaten på Kunskapsskolan, Norreportskolan och 

Västervångskolan 

Resultatet visar att 49 % av Kunskapsskolans elever (n=62) har en svag Kasamnivå, 41 % har 

en måttlig och 10 % har en stark Kasamnivå. Av Norreportskolans elever (n=149) har 55 % 

en svag Kasamnivå, 35 % har en måttlig och 10 % har en stark Kasamnivå. På 

Västervångskolan (n=118) har 60 % av eleverna en svag Kasamnivå, 31 % har en måttlig och 

9 % har en stark Kasamnivå. 

6.4.1. Diagram 2. Elevernas Kasamnivå, fördelade på svag, måttlig samt stark 

Kasamnivå på Kunskapsskolan, Norreportskolan och Västervångskolan  
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Kunskapsskolan n = 62
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Västervångskolan n = 118

 

 

6.4.2. Resultatet på Kunskapsskolan 

Svarsfrekvensen på Kunskapsskolan var 62 av 85 elever dvs. 73 procent. Korrelationen 

mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet matematik var 0,32. Resultatet visar att 
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en måttlig/stark Kasamnivå är associerat med betygen VG och MVG. En svag Kasamnivå är 

associerat med betyget G i ämnet matematik.  

 

Mellan elevernas Kasamnivå och betyg i ämnet idrott och hälsa kan ingen association påvisas. 

 

6.4.3. Resultatet på Norreportskolan 

Svarsfrekvensen på Norreportskolan var 149 av 174 elever dvs. 86 procent. Korrelationen 

mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet matematik var -0,03. Resultatet visar att 

66 procent av eleverna har betyget G i ämnet matematik. Ingen association kan påvisas 

mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet matematik. 

 

Korrelationen mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet idrott och hälsa var 0,10. 

Bland de elever som har en måttlig/stark Kasamnivå har den största andelen elever betyget 

VG.  

 

6.4.4. Resultatet på Västervångskolan 

Svarsfrekvensen på Västervångskolan var 118 av 140 elever dvs. 84 procent. Korrelationen 

mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet matematik var 0,34. Av eleverna med 

en svag Kasamnivå har 61 procent betygen IG eller G medan 39 procent har betyget VG eller 

MVG. Bland de elever som har en måttlig/stark Kasamnivå har 38 procent betygen IG eller G 

medan 62 procent har betygen VG eller MVG.  

 

Korrelationen mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnet idrott och hälsa var 0,24. 

Andelen elever med en svag Kasamnivå finns jämt fördelade mellan betygen IG/G (29 %) 

och VG/MVG (31 %). Bland de respondenter som har en måttlig/stark Kasamnivå finns 72 

procent representerade bland dem som har betyget VG eller MVG.  

 

7. Analys och diskussion av resultaten 

Inledningsvis analyseras och diskuteras elevernas Kasasmnivå följt av en diskussion och 

analys kring de associationer som påvisats mellan elevernas Kasamnivå och betyg. Skolornas 

respektive resultat analyseras och diskuteras varefter en metoddiskussion avslutar kapitlet. 
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7.1. Elevernas Kasamnivå  

Resultatet visar att en övervägande andel elever har en svag Kasamnivå. På de tre undersökta 

skolornas hemsidor finns beskrivningar av skolornas arbetssätt där man kan utläsa att varje 

skola har olika syn på vad som ska vara i fokus i undervisningen.  Det är ungefär en lika stor 

andel elever med låg Kasamnivå på respektive skola vilket skulle kunna tyda på att det inte 

enbart är skolans arbetssätt, utan förmodligen många olika faktorer, som påverkar elevernas 

Kasam. Med utgångspunkt i Antonovskys Kasamteori vilken trycker på den inverkan 

människans generella motståndsresurser har för hur människan klarar av livets påfrestningar, 

bör det innebära att elever med måttlig/stark Kasam i högre grad ser skolarbetet och dess 

uppgifter som utmaningar. 

 

Med tanke på att ohälsan bland barn och unga ökar (Socialstyrelsen, 2008) kan det inte anses 

anmärkningsvärt att resultatet av undersökningen visar att 56 procent av eleverna har en svag 

Kasamnivå. Att andelen elever med svag Kasamnivå är 56 procent skulle däremot kunna bero 

på att Kasamnivån, enligt Antonovsky (1991), utvecklas fram till 30 års ålder. Då eleverna är 

tonåringar finns det stora möjligheter för dem att med rätt stöd från det sociala nätverket samt 

genom ett hälsofrämjande arbetssätt i skolan ge goda förutsättningar att öka deras Kasamnivå. 

Skolan bör inte ses som ensamt ansvarig för att stärka elevernas Kasamnivå utan hela elevens 

livssituation bör beaktas och här blir elevernas hemförhållanden, sociala nätverk m.m. viktigt. 

Redan i de tidiga åldrarna bör skolor arbeta utifrån ett holistiskt och salutogent perspektiv för 

att stärka människans samtliga delar.  Antonovsky (1991) menar att människor med måttlig 

eller stark Kasamnivå bättre är rustade för att möta livets påfrestningar. Med tanke på att 

Antonovsky framhåller att en måttlig/stark Kasamnivå är intimt förknippat med en god hälsa 

kan det anses eftersträvansvärt att i skolan arbeta för att höja alla elevers Kasamnivå. Med 

hjälp av resultatet i denna undersökning, vilket visar på en övervägande andel elever med 

svag Kasam, kan vi inte dra några slutsatser om i vilken grad respondenterna upplever ohälsa. 

Resultatet ger dock en fingervisning om att respondenterna inte upplever Känsla av 

sammanhang i sin vardag. Detta lämnar vi utrymme för Ystads kommun och varje enskild 

skola att avgöra, hur de vill arbeta för att stärka eleverna i deras livssituation.  

 

Kommunförbundet Skåne (2007) framhåller att det finns en koppling mellan elevers 

Kasamnivå, deras hälsa och goda skolprestationer. Eftersom det finns begränsad forskning 

inom detta område ställer vi oss frågande till vilka grunder Kommunförbundet och Region 
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Skåne baserar sin ståndpunkt, att det finns samband mellan en starkare Kasamnivå och bättre 

studieprestationer. Men med tanke på att skolan i sin undervisning skall sträva efter att 

eleverna utvecklar sina fysiska, psykiska och sociala förmågor är Kommunförbundet Skåne 

och Region Skånes satsning på en salutogen och holistisk skola viktig.  

 

Med tanke på vad Antonovsky (1991) och Nilsson (2002) skriver om dagens rådande brist på 

sammanhang i livet, blir det allt viktigare att arbeta med att stärka människors Känsla av 

sammanhang. Skolan bör ta ett stort ansvar då lärare i och med skolplikten kommer i kontakt 

med alla barn och ungdomar. Genom att utforma undervisningen på ett sätt som av eleverna 

upplevs meningsfull kan skolan öka deras möjligheter att känna begriplighet och hanterbarhet 

i sin skolsituation. Vi menar liksom Nilsson (2002) att skolan genom att arbeta efter 

demokratiska arbetsformer, dvs. låta eleverna vara delaktiga i beslut som gäller deras 

skolsituation, också kan öka meningsfullheten och därmed motivationen till skolarbete.   

 

Människan utsätts ständigt för motsägelsefulla budskap vilket Antonovsky menar bidrar till 

att barn och ungdomar har svårt att hitta sin plats i livet. Detta menar Nilsson (2002) kan 

bidra till att barn och ungdomar inte känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

livet vilket kan göra dem förvirrade. Skolans pedagoger bör därför ha detta i åtanke samt 

arbeta med att stärka elevernas självtillit till att fatta egna beslut i olika frågor. En god 

självtillit menar Chinapah (2000) leder till att barnet får en minskad sympati för föräldrarnas 

åsikter vilket bidrar till att de i större grad kan göra egna val vilket är viktigt i utvecklandet av 

självständighet. Skolan har ett stort ansvar för elevers skolprestationer även om andra faktorer 

också påverkar. Lärares sätt att bemöta varje enskild elev samt förväntningarna på denna får 

betydelse för vilken motivation eleven känner för undervisningen vilket i sin tur påverkar 

skolprestationen. Om skolan ställer högre krav än vad eleven har förmåga att hantera kan det 

leda till en negativ spiral. Därför är det viktigt att varje lärare bemöter eleven på dennes nivå 

och lyfter de positiva förmågorna hos eleverna. 

 

Den satsning som Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bedriver för att stärka elevers 

Kasam ser vi som positiv. Då projektet är pågående och inga resultat finns, kommer det att bli 

intressant att ta del av utvärderingen av projektet för att se om elever har stärkt sin Kasamnivå 

under projektets gång. Med tanke på att resultatet av vår undersökning visar att en stor del (56 

%) av respondenterna har en svag Kasamnivå skulle det vara intressant om Ystads kommun 

följer upp detta.  
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7.2. Associationer mellan Kasam och betyg i ämnet matematik och idrott och 

hälsa 

En svag association mellan elevers (i skolår nio) Kasamnivå och deras betyg i ämnet 

matematik kunde påvisas. De associationer som kan urskiljas mellan elevernas betyg i ämnet 

matematik och deras Kasamnivå syns tydligast på Kunskapsskolan och Västervångskolan där 

korrelationen är cirka 0,3 medan associationen på Norreportskolan är obefintligt. De påvisade 

associationerna kan bero på problematiken kring likvärdigheten vid betygssättning. 

Anledningen till att det inte finns associationer mellan elevernas Kasamnivå och betyg i 

ämnet matematik på Norreportskolan kan denna undersökning inte svara på. 

 

En svag association (0,15) mellan elevers (i skolår nio) Kasamnivå och deras betyg i ämnet 

idrott och hälsa kunde påvisas. Associationen är väldigt svag och det är omöjligt att dra några 

slutsatser om det är betyget i idrott och hälsa som påverkar elevernas Kasamnivå eller 

tvärtom. 

 

7.3. Kasam associerat till betyg på Kunskapsskolan, Norreportskolan och 

Västervångskolan 

En viktig faktor som kan påverka elevernas betyg, är lärares kompetens att sätta likvärdiga 

betyg. Selgheds (2004) forskning visar att lärare har svårt att sätta likvärdiga betyg eftersom 

betygskriterierna är tolkningsbara. Även resultatet av den Nationella kvalitetsgranskningen 

2000 visar att betygssättningen inte är likvärdig och många elever uttrycker att deras betyg är 

orättvist och beror på vilken lärare de har (Skolverket, 2000:b). Under våra fyra år på 

lärarutbildningen har betygssättning endast sparsamt förekommit i undervisningen vilket kan 

bero på att de styrdokument som i dag ligger till grund för bedömning är svårtolkade. Detta 

kan i sin tur innebära att lärare inom lärarutbildningen upplever sig ha för liten kunskap för att 

undervisa lärarstuderande inom detta område. En orättvis bedömning kommer förmodligen att 

fortsätta tills det kommer nya styrdokument så som läroplan, kursplan och betygskriterier 

med tydligare anvisningar om hur bedömningen ska ske och vad som ska ligga till grund för 

bedömningen.  

 

Eftersom associationerna mellan elevers betyg och Kasamnivå ser olika ut i de olika ämnena 

och på de olika skolorna kan vi i denna undersökning inte säga vad det är, bara att det faktiskt 
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finns associationer mellan betyg och Kasamnivå. I och med att andelen elever med respektive 

Kasamnivå är ungefär lika stora på respektive skola stärks vår uppfattning om att andra 

faktorer än Kasamnivån har betydelse för vilket betyg eleven får. Det är sannolikt sådana 

faktorer som Antonovsky (1991) och Gessne (2008) lyfter t.ex. familjeförhållanden, socialt 

stöd, ekonomiska förutsättningar, invandrarbakgrund, kultur, hälsosituation, skolsituation etc. 

som påverkar elevers Kasamnivå och deras betyg.  

 

7.4. Metoddiskussion 

Inledningsvis motiveras varför enkät valdes som empirisk insamlingsmetod. Därefter 

diskuteras urvalet följt av en diskussion av undersökningens reliabilitet och validitet. Slutligen 

presenteras en bortfallsanalys.  

 

7.4.1. Motivering till enkät som metod 

Eftersom vi hade en begränsad tid och ekonomi för att genomföra undersökningen ansåg vi 

att enkät som empirisk insamlingsmetod var den mest passande. Enkätundersökningar är 

relativt lätta att arrangera och risken för påverkan av interpersonella relationer är väldigt liten. 

Då enkäten var utformad med fasta svarsalternativ kunde resultatet sammanställas statistiskt 

vilket var nödvändigt för att kunna få svar på forskningsfrågan. I enkätundersökningar är det 

svårt att kontrollera sanningen i respondenternas svar, vi tror dock att risken för att 

respondenterna skulle ha glömt t.ex. det senast erhållna betyget i ämnena matematik samt 

idrott och hälsa är försumbar. Eftersom eleverna fick vara anonyma anser vi att den 

information de lämnat bör ses som korrekt. Valet av att inte låta respondenterna ge egna 

kommentarer i enkäten gjordes för att det tidsmässigt skulle vara svårt att bearbeta dessa. 

Pilotstudien som genomfördes och de ändringar som gjordes i enkäten tror vi bidrog till att 

samtliga insamlade enkäter var komplett ifyllda.  

 

För att få in så många enkäter som möjligt valde vi att själv distribuera enkäterna till 

respektive skola. Vi delade själv ut enkäten till eleverna på Kunskapsskolan och 

Västervångskolan där eleverna under ett bestämt tillfälle fick fylla i enkäten, detta var dock ej 

möjligt på Norreportskolan. På Kunskapsskolan och Västervångskolan där alla 

respondenterna samlades för att på en och samma gång fylla i enkäten blev svarsfrekvensen 

god. Skulle vi valt att distribuera enkäten elektroniskt tror vi att svarsfrekvensen hade blivit 
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lägre. Trots att vi själv inte kunde medverka vid själva utdelandet av enkäten på 

Norreportskolan fick vi en hög svarsfrekvens vilket kan tyda på att de avsatt ett speciellt 

tillfälle t.ex. en lektion för att då låta eleverna fylla i enkäten. Det hade dock från vår sida 

varit önskvärt att själva kunna dela ut enkäterna till samtliga respondenter, detta för att 

garantera att påverkan från den som ansvarade för utdelning och insamling av enkäten inte 

skulle ske. Vi antar dock att någon sådan påverkan inte har skett eftersom vi gav instruktioner 

om att den som skulle dela ut enkäten endast skulle delge respondenterna den information 

som vi själv gav när vi delade ut enkäter. Denna information innefattade vem som stod bakom 

undersökningen samt undersökningens syftet. Vidare skulle information om att enkäten var 

frivillig och anonym delges eleverna. Vi anser att det kan ses som en brist att missivet inte 

informerar om frivilligheten att delta i undersökningen samt respondenternas rätt till att 

avbryta deltagandet när de vill. 

 

7.4.2. Motivering av urval 

Eftersom undersökningen kommer att fungera som en del i kommunens kvalitetsgranskning 

blev urvalet självklart, kommunens tre skolor med elever i årskurs nio, vilket speglar den 

totala populationen av elever i skolår nio i Ystads kommun. Med tanke på att alla elever, som 

vid tillfället för undersökningen var närvarande, fick möjlighet att frivilligt svara på enkäten 

bidrog detta till ett stort empiriskt material vilket vi anser ger ett sanningsenligt resultat.  

 

Under arbetet med uppsatsen har de forskningsetiska principerna beaktats. Detta i och med att 

vi sökte tillstånd för att genomföra undersökning samt fick tillåtelse att använda oss av 

kommunens och skolornas namn i denna undersökning. Vidare har deltagandet varit frivilligt 

samt varje respondent har fått vara anonym. 

 

7.4.3. Uppsatsens validitet 

Svarsfrekvensen kan anses ganska god då 82 % av eleverna i skolår nio i Ystads kommun 

besvarade enkäten. Validiteten i Antonovskys livsfrågeformulär har studerats i ett antal 

undersökningar vilka konstaterar att den data som insamlas med hjälp av enkäten reflekterar 

verkligheten. Nilsson (2002) skriver att validiteten i Kasam 13 bör ses som lika stor som i 

Kasam 29 testet vilket även bekräftas av andra författare, bland annat Antonovsky själv. Om 
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undersökningen skulle genomföras på nytt skulle troligtvis ett liknande resultat erhållas 

eftersom antalet respondenter är stort. 

 

7.4.4. Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen var 82 procent vilket bör anses ganska hög för en enkätundersökning. 

Bortfallet består av de elever som inte befann sig i skolan vid tillfället för ifyllandet av 

enkäten. Med tanke på att eleverna inte visste när enkätundersökningen skulle genomföras 

finns det ingen anledning att tro att undersökningens resultat skulle vara annorlunda om alla 

varit närvarande. Det bortfall som fanns bör anses som normalt för en vanlig skoldag. Utifrån 

denna undersökning kan inga slutsatser dras kring hur resultatet skulle ha kunnat påverkas om 

samtliga elever deltagit i undersökningen.   
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8. Slutsats 

Syftet var att i Ystads kommun, bland samtliga elever i skolår nio, undersöka elevers Känsla 

av sammanhang.  Slutsatsen som kan dras av undersökningens resultat är att en övervägande 

del av eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå och att det inte är någon större 

skillnad mellan de tre undersökta skolorna. Med tanke på att undersökningen kommer att 

fungera som en del av Ystads kommuns kvalitetsgranskning kan uppdagandet av att en 

övervägande del av eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå vara en viktig 

utgångspunkt i deras fortsatta arbete med att förbättra elevers hälsa.  Undersökningen syftade 

vidare till att studera om det finns några associationer mellan elevernas Kasamnivå och deras 

betyg i ämnena matematik samt idrott och hälsa. Resultatet visar på svag association mellan 

Kasamnivå och betyg, detta är intressant och tyder på att det finns en koppling mellan 

Kasamnivå och betyg men inte på vilket sätt. Ett delsyfte var att jämföra elevernas Kasamnivå 

på de tre undersökta skolorna. I denna jämförelse av Kasamnivån kan inga större skillnader 

utläsas. 
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Bilagor 

Som Bilaga 1 presenteras undersökningens missiv med efterföljande enkät. 

Bilaga 1, Undersökningens missiv med efterföljande enkät 

 
Hej! 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till dig för att du tar dig tid och svarar på denna enkät.  

Ansvariga för enkätundersökningen är vi, Fredrik och Ulrika, två studenter från Högskolan 

Kristianstad. Genom att du bidrar med dina svar så kan vi använda dessa som material i vårt 

examensarbete. Enkätundersökningen genomförs bland samtliga nior i Ystads Kommun och 

handlar om i vilken grad elever i årskurs nio känner sammanhang i livet, det vill säga om du 

tycker livet är meningsfullt, hanterbart och begripligt.  

 

Kommunens kvalitetssamordnare kommer att ta del av studiens resultat och använda detta 

som en del i kommunens kvalitetsarbete. Detta innebär alltså att dina svar fyller en viktig 

funktion när det gäller kommunens arbete med att göra skolan bättre. 

 

Du besvarar enkäten anonymt, det vill säga utan namn. Detta innebär att ingen kommer att få 

veta vad just du har svarat på de olika frågorna.  

 

Tack ännu en gång! 

 

Ulrika och Fredrik 
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Här kommer några frågor som handlar om hur Du upplever din vardag. Svaren 
är helt anonyma så vänligen svara så sanningsenligt som möjligt.  
 
Ringa in ditt svar 
 
1. Kön?                                                Man                                          Kvinna 
 
 
2. Vilken skola går du på?         Västervångskolan         Kunskapsskolan         Norreportskolan 
 
 
3. Vilken klass går du i? ___________    
 
 
4. Vilket betyg fick du i matematik efter höstterminen i årskurs 9?        IG    G    VG     MVG 
 
 
5. Vilket betyg fick du i idrott och hälsa efter höstterminen i årskurs 9?  IG    G    VG     MVG 
 
 
Nedanstående svarsalternativ är indelade i en sjugradig skala, där siffran 1 
motsvarar svarsalternativet längst till vänster och siffran 7 motsvarar 
svarsalternativet längst till höger. Ringa in den siffra (endast en per fråga) som 
passar bäst in på Dig och Ditt liv. 
 
 
6. Känner du att du inte bryr dig om vad som händer runt om kring dig i din vardag? 
  
Jag känner                         Så känner jag 
sällan så                            mycket ofta 

 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
7. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 
 
Det har aldrig                Det händer 
hänt        mycket ofta 
 

1               2               3               4               5               6               7 
 
 
8. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
 
Det har aldrig                Det händer 
hänt        mycket ofta 

 
1               2               3               4               5               6               7 
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9. Trivs du med ditt liv?  
 
Nej, livet saknar mål                 Ja, livet har klara  
och mening                                  mål och stor mening 
 

1               2               3               4               5               6               7 
 
 
10. Känner du att du blir orättvist behandlad?  
 
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 

1               2               3               4               5               6               7 
 
 
11. Känner du att du ibland är i en främmande situation och inte vet vad du skall göra? 
 
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
12. Tycker du att din dagliga sysselsättning är 
 
något som ger                        långtråkig och  
glädje och trivsel               jobbig   

 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
13. Tycker du att det är svårt att koncentrera dig på en sak i taget? 
  
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
14. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?  
 
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 
1               2               3               4               5               6               7 
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15. Människor med bra självförtroende kan ibland känna sig nere och sorgsna. Hur ofta har du 
känt det så? 
 
Aldrig                                                 Mycket ofta 

 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
16. När någonting ovanligt händer, brukar du  
 
förstora upp eller                          se saker och  
underskatta                            ting som de  
betydelsen av detta                              faktiskt är 
 

1               2               3               4               5               6               7 
 
 
17. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med sakerna du gör i ditt dagliga liv? 
 
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
18. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
 
Mycket ofta                        Mycket sällan 

   eller aldrig 
 
1               2               3               4               5               6               7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


