
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLBEFINNANDE OCH KÄNSLA AV 
SAMMANHANG BLAND FLICKOR I 
SKOLVARDAGEN (ÅR 6) 

 
WELLBEING AND SENSE OF 
COHERENCE AMONG GIRLS        IN 
THE SCHOOL SETTING (6TH GRADE) 

 

Examensarbete i lärarutbildningen 
Avancerad nivå 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2011 
 
Anna Thorén 
 
Handledare: Kennert Orlenius 
Examinator: Rauni Karlsson 
 



 
 

Resumé 

Arbetets art:  Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp Högskolan i Skövde 

Titel:  Välbefinnande och KASAM (Känsla av sammanhang) bland flickor i 

skolvardagen 

  

Sidantal: 33 

Författare: Thorén Anna 

Handledare: Orlenius Kennert 

Datum: Maj 2011  

 

I ”Skolbarns hälsovanor” har sedan 1985 frågan ”Vad tycker du om skolan nu för tiden?” 

funnits med. Skoltrivseln minskar med åldern och till skillnad från många andra frågor skiljer 

sig pojkars och flickors uppfattning i denna fråga mest i den yngsta åldersgruppen, då 

flickorna i högre utsträckning uppger att de trivs mycket bra i skolan (Svenska barns 

hälsovanor, FHI 2005). I den här studien undersöks hur åtta 12-åriga svenska skolflickor i en 

västsvensk småstad upplever sin skolvardag. Min metod har varit att fastställa deras KASAM-

värde genom en enkät (Margalit & Efrati, 1996) baserad på Antonovskys frågeformulär för att 

mäta Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 1987)och sedan intervjua dem enskilt om trivsel, 

flow och beröm i skolan. De har fått prata fritt omkring dessa teman och beskriva sina känslor 

för skolan. Genom att sammanställa delarna skildras i resultatet hur flickornas välbefinnande i 

skolan ser ut. 

 

Nyckelord: Välbefinnande, Flow, KASAM 
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Abstract 
Study:  Degree project in teacher education, Advanced level, 15 ECTS, 

University of Skovde 

Title:  Wellbeing and SOC (Sense of Coherence) among girls in the school setting 

(Grade 6) 

  

Number of pages:   33 

Author: Thorén Anna 

Tutor: Orlenius Kennert 

Date: May 2011  

 

The Swedish national survey "School children's health habits" have since 1985 asked children 

"What do you think about school these days?". School satisfaction decreases with age and 

unlike many other questions there are different views from boys 'and girls on this matter. 

Most obvious in the youngest age group, where girls more often say they feel very well at 

school (Swedish children's health habits, FHI 2005). In this study eight 12-year-old Swedish 

school girls from a small town in the west of Sweden describe their feelings about school. My 

method is to determine their SOC-value through a survey (Margalit & Efrati, 1996) based on 

Antonovsky's questionnaire for measuring Sense of Coherence (Antonovsky, 1987) and then 

interview them individually on the subjects of well-being, flow, and praise in school. They 

may talk freely about these topics and describe their feelings about different aspects of school. 

By assembling the different parts in the result an illustration of girls' well-being in the school 

setting is formed. 

 

Keywords: Wellbeing, Flow, SOC 
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Bakgrund 
 

För några år sedan gjorde jag en studie (B-uppsats) i specialpedagogik vid Göteborgs 

Universitet. Ämnet för studien var skolvägran, där tänkbara orsaker till att barn vägrar gå till 

skolan studerades. När nu nästa studie skulle genomföras kändes det naturligt att vända helt 

om och studera vilka elever som trivs i skolan och varför de trivs. Hur barn trivs i skolan har 

nämligen visat sig vara en viktig faktor som hänger samman med hur de trivs med livet i stort. 

I ”Skolbarns hälsovanor” har sedan 1985 frågan ”Vad tycker du om skolan nu för tiden?” 

funnits med. Skoltrivseln minskar med åldern och till skillnad från många andra frågor skiljer 

sig pojkars och flickors uppfattning i denna fråga mest i den yngsta åldersgruppen, då 

flickorna i högre utsträckning uppger att de trivs mycket bra i skolan (Svenska barns 

hälsovanor, FHI 2005). 

 

Ur ”Kunskap som befrielse – en metaanalys av svensk forskning om skola och jämställdhet 

åren 1969–2009” påtalas att de flesta skolforskningspublikationer sedan mitten av 1990-talet 

handlar om pojkar eller möjligen om skillnader mellan pojkar och flickor i skolan. 

Rapporterna kritiserar också det överdrivna fokus på pojkar som funnits under början av 00-

talet men det är däremot ingen som kritiserar frånvaron av fokus på flickor i skolforskningen 

(Bondestam, SOU 2010:35). Denna brist på flickor i forskningsrapporter gjorde mig 

intresserad av att arbeta exklusivt med flickor som undersökningsobjekt och försöka ge dem 

en röst. Min utgångspunkt för studien har varit frågan: Känner 12-åriga flickor välbefinnande 

i skolan och glädje för skolarbetet? 

 

De senaste åren har kritik riktats mot den svenska skolan i allmänhet (Liedman, 2011) och i 

media har den svenska läraren i synnerhet ifrågasatts (”Klass 9 A”, SVT). Men trots att det 

historiskt talats om ”svart pedagogik”(Miller, 1999), och ”dolda läroplaner” (Broady, 1981) 

har jag under mina yrkesverksamma år sedan 1988 upplevt att många lärare lyckas att med sin 

positiva pedagogik stärka och utveckla elever i grundskolan. Under åren som klass- och 

speciallärare i grundskolan under 90- och 00-talet låg mitt fokus på att arbeta medvetet med 

beröm som ett verktyg för att ”låsa upp” elever och hjälpa dem utvecklas. Genom att 

uppmuntra, stötta vid motgångar och fokusera på elevens starka sidor har elever troligen 

hjälpts att komma igenom svårigheter och utvecklas. 

 

De viktigaste styrdokumenten för skolan är skollagen och läroplanen. I båda dessa uttrycks 

elevers rätt till psykisk hälsa och välbefinnande i skolan. 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Skollagen SFS 1997:1212) 
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Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen” (Skollagen SFS 2010:800)  

 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och barnens harmoniska utveckling skall 

prägla verksamheten (LPO, 94) 

 

I en artikel med rubriken ”Positive Education: positive psychology and classroom 

interventions” konstateras att välbefinnande verkligen har stor betydelse för 

inlärningsprocessen (Seligman et al., 2009) och jag började fundera på hur man skulle kunna 

mäta välbefinnande hos flickorna i studien. Undersökningsplanen började alltmer ta form och 

för fortsättningen krävdes ett svar på frågan; Hur mäts välbefinnande i skolan? 

 

I ett försök att komma närmare en definition av välbefinnande studerades den första översatta 

grundboken i positiv psykologi av professor Martin Seligman. Någonstans under vägen 

började han förstå att uppfostra barn handlade om att identifiera och förstärka deras styrkor 

och goda egenskaper och att hjälpa dem hitta en verksamhet i skolan, där de kan leva ut dessa 

positiva drag till det yttersta (Seligman, 2002).  

 

Subjektivt välbefinnande (SWB) är ett begrepp som introducerades i en forskningsartikel av 

Ed Diener i USA 1999. 

 

Välbefinnande kan definieras som ett tredimensionellt begrepp som innehåller 

livstillfredsställelse (kognitiva bedömningar av ens liv såsom relationer, kärlek, arbetet 

och familjeliv), positiva känslor (positive affect), t.ex. lycka och glädje och negativa 

känslor (negative affect), t.ex. nedstämdhet, ångest och skuld (Diener et al., 1999). 

 

För att hitta en balans mellan positiv och negativ affekt hävdar Barbara Fredrickson att det går 

tre positiva upplevelser på en negativ (Fredrickson & Losada, 2005). Centrum För folkhälsa 

vid Karolinska Institutet i Stockholm, avdelningen för Psykisk Hälsa - Barn och Unga, 

definierar psykisk hälsa såsom ”ett tillstånd hos den enskilde, som påverkas i ett kontinuerligt 

växelspel med omgivningen i livets olika situationer. För att uppnå psykisk hälsa krävs att 

man får möjlighet att utveckla och hävda sin egen identitet och att man kan upprätthålla 

sociala relationer. Dessutom behöver individen ha flera psykiska förhållningssätt som används 

beroende på vad situationen kräver. För att uppnå psykisk hälsa bör man även ha medvetenhet 

om och tilltro till egna resurser” (Bergsten Brucefors et al., 2003). 
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Följande citat, ur texten till den ny svenska skollagen som trädde i kraft hösten 2010, visar att 

det inte bara är önskvärt utan ett krav från samhället att man värnar om, och försöker förbättra 

barns psykiska hälsa: 

 

Barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa dvs. rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande. En viss hälsonivå förutsätts för att man ska kunna vara aktiv på 

fritiden och tillgodogöra sig undervisningen i skolan (Regeringsproposition 

Prop.2007/08:110) 

 

Föräldrars förväntningar på skolan är ofta att deras barn ska må bra och tillägna sig 

grundläggande färdigheter för framtida studier. I Åbo kommun i Finland går skolan ut med en 

informationsbroschyr till nybörjares vårdnadshavare där skolans mål för barnens 

välbefinnande i skolan beskrivs och poängteras (Barns och ungas välbefinnande i skolan: 

www.turku.fi/public/). 

 

Statliga rapporter har dock uppmärksammat den ökade psykiska ohälsan bland barn och 

ungdomar och konstaterar att samhället har förändrats enormt under de senaste 50 åren vilket 

påverkar barns uppväxtmiljö både i hemmet och i skolan. Forskning har visat att flickor 

vanligtvis trivs mycket bra i skolan fram till puberteten då välbefinnandet bland flickor kan 

förändras snabbt i negativ riktning (Geckova et al., 2003). 

 

En utredning visar att skolungdomar inte får med sig rätt redskap och kompetenser för att 

behålla en god psykisk hälsoutveckling under ungdomstiden. 

 

Den ökade psykiska ohälsan bland unga tyder på att förskolans och skolans insatser för 

att utveckla kompetenser inte fullt motsvarat de ökade krav som finns i dagens 

individualiserade och informationstäta samhälle (SOU 2006:77, s. 266).  

 

Den svenske professorn i idéhistoria, Sven-Eric Liedman skriver i sin nyutkomna bok ”Hets!” 

om vilka dessa kompetenser är som behövs bland unga i dagens Sverige. 1998 gav OECD 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) en internationell forskargrupp i 

uppgift att precisera vilka de nya kunskaperna skulle vara. Dominique Rychen ledde arbetet 

som startade 1998 och så småningom ledde fram till; ”Europaparlamentets och rådets 

rekommendationer av den 18 dec 2006 om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande”. 

 

  



8 
 

Dessa åtta nyckelkompetenser är: 

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på främmande språk 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborgerlig kompetens 

7. Initiativförmåga och företagaranda (entreprenörskap) 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Liedman, 2011) 

 

De fyra första kompetenserna beskriver Liedman som hårda, och lätta att precisera (Liedman, 

2011). Att lära sig språk och matematik räknas till grundskolans kärnämnen och har lärts ut i 

tusentals år. Att utveckla digital kompetens däremot är ett helt färskt område och man nöjer 

sig inte med att eleverna kan hantera informationsteknologin rent tekniskt utan de ska även 

utveckla sin förmåga till kritisk och reflekterande användning av informationen de söker fram 

ur olika digitala källor vilket ställer krav på elevens intellektuella mognad (Liedman, 2011). 

 

Den femte nyckelkompetensen, lära att lära, kan utvecklas först när man redan kan läsa, 

skriva, räkna och använda digitala hjälpmedel. Det räcker dock inte med det utan man 

behöver även ha både självförtroende, mod och vilja till problemlösning för att kunna lära 

hela livet. Den sjunde kompetensen handlar om individens förmåga att omvandla idéer till 

handling men det räcker inte med att ha idéer, man måste också ha modet att ta risker och 

förmåga att leda projekt. (Liedman, 2011, s.90) Det förefaller helt nödvändigt att skolan tar 

vara på varje elevs inneboende potential för att alla åtta nyckelkompetenserna ska uppnås i 

enlighet med EU:s riktlinjer. I mitt diskussionsavsnitt presenteras dessutom ett förslag på en 

nionde nyckelkompetens. 

 

Teoretiska utgångspunkter och verktyg 
Här presenteras de tre teoretiska utgångspunkter som använts i studien samt de begrepp som 

är centrala verktyg i analysen. 

Känsla av sammanhang – KASAM 

För att mäta subjektivt välbefinnande kan ett antal olika enkäter och formulär användas 

(Hanson et al., 2009). Eftersom de metoderna är nya och relativt oprövade användes istället 

mätmetoden Känsla Av Sammanhang (KASAM) för att förstå välbefinnande i skolan. 

Antonovsky skriver i sin bok ”Hälsans mysterium” att om människor upplever tillvaron som 

begriplig, hanterbar och meningsfull då har de en stark KASAM. Antonovsky menar även att 

det är rimligt att förvänta sig positiva korrelationer mellan KASAM och olika aspekter av 

välbefinnande. En människa med stark känsla av sammanhang har större förutsättningar att 

klara motgångar, krav, konflikter och olika utmaningar som livet erbjuder (Antonovsky, 

1987). Det fanns också en systematisk utvärdering av KASAM-verktygets reliabilitet och 
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validitet (Eriksson & Lindström, 2005) vilket gjorde att verktygets användbarhet för min 

studie kändes stort. (Se avsnittet Validitet och Reliabilitet i min studie) 

 

Vem var då Antonovsky och vad ligger till grund för hans teori om känsla av sammanhang? 

Aaron Antonovsky föddes på 1920-talet i New York, USA: Han studerade från början 

ekonomi och historia men upptäckte det nya ämnet medicinsk sociologi och tog sin PhD i 

sociologi 1955 vid Sociologiska institutionen, Brooklyn College, New York. Runt 1960 

flyttade han med sin fru till Israel där han var prefekt för Institutionen för hälsosociologi vid 

Ben Gurion universitetet, Negev i Israel. Senare återvände han till USA och var gästprofessor 

vid the School of Public Health vid UCLA, California fram till sin död 1994. 

 

Antonovsky studerade medelålders judiska kvinnor som suttit i koncentrationsläger under 

andra världskriget och fann att dessa kvinnor när de var i klimakteriet hade en bättre psykisk 

hälsa än kvinnorna i kontrollgruppen. Utifrån dessa fynd formulerade Antonovsky en 

salutogen syn på hälsa och psykisk hälsa. Salutogen betyder hälsofrämjande 

(Nationalencyklopedin, 2011) och används om de omständigheter som bidrar till att personer, 

trots att de har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande 

biologiska eller psykosociala stressorer, ändå strävar mot den positiva polen mellan hälsa och 

ohälsa. Antonovsky gjorde 51 ostrukturerade djupintervjuer med människor som hade upplevt 

svåra trauman men ändå hanterat sina upplevelser på ett bra sätt. När Antonovsky analyserade 

dessa intervjuer fann han tre komponenter som verkade vara betydelsefulla för samtliga. 

Dessa komponenter var Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Utifrån dessa skapade 

Antonovsky ett nytt begrepp: KASAM (Känsla av Sammanhang) För att få ett högt värde på 

KASAM krävdes att alla dessa tre komponenter fick ett högt poäng. Såhär beskriver 

Antonovsky KASAM: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang” (Antonovsky 1987, sid. 41). 

 

Framför allt menar han att den med hög KASAM vid smärtsamma upplevelser lättare kan 

hantera situationen, och på det viset når ett större välbefinnande (Antonovsky 1987). 
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Flow 

Begreppet flow lanserades av Mihaly Csikszentmihalyi (uttalas ”cheek-sent-me-high”), 

ungrare och professor i psykologi, verksam vid University of Chicago, i boken ”Flow” som 

kom ut 1990. I min rapport har jag använt en artikel som Csikszentmihalyi författade med 

kollegan Hektner 1996. Artikeln handlar om hur flow påverkar elevers motivation för skolan 

och där fastslås att elevers individuella intressen och begåvning spelar en viktig roll i vilka 

aktiviteter de väljer och upplever som motiverande. Flow är i högsta grad kopplat till 

inneboende motivation och glädje i skolan (Hektner & Csikszentmihalyi, 1996). 

 

Den finsk-amerikanske forskaren; Jonathan Lutz, verksam vid Åbo Akademi vill i sin artikel 

“Flow and sense of coherence: two aspects of the same dynamic?” koppla samman KASAM 

och flow. Han menar att  

 

… flow och KASAM kompletterar inte bara varandra utan de är två aspekter av samma 

dynamik; flow är KASAM synliggjort i nuet, medan KASAM är en produkt av flow 

över tid (Lutz, 2009). 

 

Hermeneutik 

Ordet kommer ursprungligen av guden Hermes som i grekisk mytologi var budbärare mellan 

gudar och dödliga. Det handlar om att få olika förståelsehorisonter att mötas genom att tolka 

och förstå budskap (Ödman, 1979). 

 

För att försöka skapa en bild av vad flickor upplever som välbefinnande, flow och trivsel i 

skolan har tillämpats en öppenhet inför vad som ska framträda i intervjuerna och ett försök 

har gjorts att tolka den värld som gestaltas genom respondenternas ord (Gadamer, 1972). 

Detta sätt att arbeta med språket förutsätter att orden förstås existentiellt utifrån den egna 

förförståelsens horisont och inte bara tolkas ordagrant. Genom att vandra mellan delarna i 

litteraturstudierna, intervjuer och enkäter och omtolkade innebörder, har förståelsehorisonten 

utvidgats. Metoden att använda den hermeneutiska spiralen har varit givande i tolkning och 

analys av data (Ödman, 1979). 

 

Människosyn är en viktig del av den hermeneutiska forskningsansatsen eftersom det krävs att 

du som forskare har en hög grad av närhet till ditt undersökningsobjekt (Ödman, 1979) 

Du ska sträva efter att förstå och uttolka respondenternas livsvärld, vilket i det här fallet är 

skolan, och i slutändan presentera resultatet utan att göra anspråk på att kunna göra några 

generaliseringar även om man faktiskt kan generalisera fenomenet välbefinnande. Människan 

är ett kollektivt väsen som ingår i ett sammanhang och alltid är beroende av andra människor. 

Vi formas av vår omgivning och våra behov, önskningar och förväntningar påverkas av 

kollektivet (Eliasson, 1995) 
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Definitioner och begrepp 

 Flow 

Nationalencyklopedins definition av flow [fləu] (engelska), känsla av lycka till följd av 

fullständig koncentration på något. Flow brukar uppträda när en människas begåvning 

används helt och fullt för att lösa en utmaning som är nätt och jämnt möjlig att lösa 

(Csikszentmihalyi, 1997). 

 

 Salutogenesis 

Salutogen; hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar till att personer är vid god 

hälsa trots att de har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt 

sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer (Nationalencyklopedin, 

2008) 

 

 KASAM (Känsla Av Sammanhang) eller på engelska SOC (Sense of Coherence) delas 

upp i tre enheter: 

 

1. Begriplighet 

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

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad 

och tydlig snarare än som brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig 

(Antonovsky, 1987, s.39) 

 

För att illustrera vad termen Begriplighet kan innebära för en grundskoleelev vill jag berätta 

om Bodil 7 år som skulle ha sin första idrottsdag på lågstadiet.  

Bodil kom hem efter skolan till föräldrarna och berättade gråtande: ”Fröken sa att vi ska 

hoppa, kasta och springa – SAMTIDIGT? Det GÅR ju INTE!? Mamma förklarade för Bodil: 

såhär är det - först ska ni kasta en boll, sen ska ni springa efter bollen och senare på dagen 

ska ni hoppa längdhopp. Bodil lugnade ned sig och tyckte sedan att det skulle bli roligt att 

kasta boll och springa. 

 

2. Hanterbarhet 

”som den grad till vilken man upplever att de står resurser till ens förfogande, med hjälp 

av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av” 

(Antonovsky, 1987, s.40) 

 

Den som inte förmår hantera sin egen verklighet får ångest och upplever frustration. Man kan 

tänka på införandet av datorer under 1990-talet på arbetsplatser där man tidigare klarat sig bra 

med papper, penna och skrivmaskin. Den tekniska utvecklingen, som gått framåt i ett rasande 

tempo de senaste decennierna, har nog gett upphov till sömnlösa nätter för de som tyckt sig 

”för gamla” för att lära sig hantera en dator. Att uppleva att man kanske tvingas in i 

situationer där man inte behärskar de nya verktygen skapar en försämrad självkänsla och en 

låg känsla av hanterbarhet.  
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När en 12-årig flicka får sin första menstruation kan det upplevas som ett stort trauma om 

man inte förberett henne och om det inte finns vuxna som kan hjälpa henne hantera de 

praktiska konsekvenserna av situationen. På mina respondenters skola har skolsköterskan 

hälsosamtal med samtliga elever och med flickorna pratar sköterskan om menstruation. På 

lärarrummet finns en låda med olika varianter av mensskydd som alla flickor vet att man kan 

komma och hämta med hjälp av en lärare. Dessa omständigheter gynnar naturligtvis känslan 

av hanterbarhet i situationen då hon får sin första menstruation. 

 

 

3. Meningsfullhet 

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

en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är 

värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ”välkomna” snarare än bördor som 

man mycket hellre vore förutan” (Antonovsky, 1987, s.40) 

 

Hur vi ser på meningsfullheten i våra liv varierar stort över tid men det finns ändå ett 

grundfundament som varje människa bär med sig genom livet. Vad är det då som påverkar 

hur stark meningsfullhet vi känner i grunden? Det mesta bygger på upplevelser från 

barndomen av att man fått vara med och bestämma, lek, beröring, omtanke och tonfall som 

signalerat att ”du är betydelsefull för oss”. (Antonovsky, 1987) 

Antonovsky skriver vidare att  

 

Den motivationella komponenten meningsfullhet förefaller vara den viktigaste. Utan 

denna blir antagligen vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig 

(Antonovsky, 1987, s.44).  

 

I denna rapport använder jag båda uttrycken som beskriver begreppet känsla av sammanhang 

- KASAM och SOC - beroende på om referensen är tagen från en svenskt eller internationellt 

sammanhang. Det känns viktigt att lansera båda uttrycken då mycket av aktuell forskning är 

publicerad på engelska och använder begreppet Sense-of-Coherence (SOC). 
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Syfte  
Mitt syfte är att undersöka några 12-åriga flickors känsla av sammanhang (KASAM) och 

självupplevda välbefinnande i skolans vardag. Ett övergripande syfte med studien är även att 

bidra till kunskapsutvecklingen kring välbefinnande i skolan genom att ge dessa flickor en 

röst. 

Frågeställningar: 

För att få reda på hur eleverna ser på välbefinnande och deras upplevelse används följande 

frågeställningar: 

1. Hur besvarar respondenterna sin känsla av sammanhang?  

2. Hur upplevs; trivsel, beröm och flow av eleverna? 

 

Tidigare forskning  
 
Vetenskaplig forskning på ämnet välbefinnande har sökts fram och tidsspannet har varit 

mellan åren 1980 – 2011. Sökord som har använts är: välbefinnande, wellbeing, KASAM, 

SOC (Sence of Coherence), positiv pedagogik, positive education, happiness + school. I 

databasen ERIC hamnade många träffar inom området positiv psykologi, att avgränsa 

sökningen bl.a. genom att använda ordet flow, gjorde att träffarna stämde mer med pedagogik 

och skolforskning som är min inriktning i den här studien. Även artiklar som har ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv har ansetts relevanta. I en internationell forskningsrapport, 

samordnad av WHO och Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) i Edinburgh, 

Skottland, har barns och ungdomars hälsa undersökts i 41 europeiska länder och 

nordamerikanska stater. Rapporten ges ut av WHO och heter ”Health Behaviour in school-

aged children”, 2005/2006. Den presenterar en aktuell bild av ungas hälsa, hälsofrämjande 

beteende och välbefinnande, i industrialiserade länder i väst. När man frågade 11-åriga elever 

hur de kände för skolan för tillfället kunde de välja mellan alternativa svar som ”Jag gillar 

skolan mycket” till ”Jag gillar inte skolan alls”. Det visade sig att 11-åriga flickor i nästan 

alla de undersökta 41 länderna svarade att de gillade skolan mycket. Hälften av de 13-åriga 

flickor som tillfrågades trivdes även de mycket bra i skolan. När man frågade 15-åriga flickor 

var det strax under hälften som fortfarande trivdes mycket bra i skolan (Currie et. Al., 2006). 

 

Boken ”Happiness and Education” utgiven 2003 av Nel Noddings, Professor of Education at 

Stanford University, riktar skarp kritik mot det amerikanska och västerländska 

utbildningsväsendet. Noddings upplever dagens skola som enbart strävande efter att eleverna 

som vuxna ska uppnå ekonomisk framgång och hon undrar om ”ifall elever känner glädje 

genom andra sysselsättningar än de som leder till avlönat yrkesarbete, ska då inte de 

områdena återfinnas i undervisningen?” (Noddings, 2003). 
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Hon föreslår vidare att “lärare som tanker igenom saken noga kanske kommer att tänja på 

kursplanerna så att de inkluderar samtliga barns intressen och talanger” (Noddings, 2003). 

Noddings vill öka inslagen av hemkunskap, barnkunskap och övriga ämnen som unga inte 

längre undervisas i varken hemma eller i skolan. Hennes resonemang får mig att tänka på hur 

samhället försökte hantera industrialiseringen i början av 1900-talet då arbetarflickorna 

”glömde bort” hur man lagar mat och tar hand om en familj och staten införde hem-

konsulenter som erbjöd kurser i matlagning och hygien (Hirdman, 2007). Noddings har nog 

inte för avsikt att vrida klockan tillbaka utan menar att kunskaper om hur man skapar ett 

trivsamt hem självklart ska läras ut till både pojkar och flickor i grundskolan. Men är en ökad 

betoning på vardagskunskap vägen till att främja välbefinnande i skolan? 

 

Omsorgens betydelse för elevers välbefinnande har aktualiserats i forskning av Noddings och 

hennes omsorgsetiska perspektiv har kritiserats och kommenterats av bl.a. Strike (1990). 

Gunnel Colnerud skriver i artikeln ”Teacher ethics as a research problem: syntheses achieved 

and new issues” att det var när Noddings samarbetade med kontrahenten Kenneth Strike i en 

artikel som de lyckades skapa en syntes mellan omsorgsetik och pliktetik. Deras arbete 

möjliggjorde att en dynamisk dialog mellan de två ståndpunkterna både kan upprätthållas och 

utvecklas i skoldebatten (Katz, Noddings & Strike, 1999; Orlenius & Bigsten, 2010). Ett sätt 

att förstå betydelsen av debatten ’omsorgsetik kontra pliktetik’ kan vara utifrån ett kvinnligt 

respektive manligt perspektiv där omsorgsetiken av tradition varit knutet till kvinnliga lärares 

förhållningssätt. 

 

Grundskolan i Sverige är en kvinnodominerad miljö - läsåret 2009/10 var 75 % av 

lärarpersonalen vid landets grundskolor kvinnor, och kvinnodominansen bland lärarna i 

grundskolan kommer att öka (Högskoleverket, Rapport 2009: 7 R). Hur viktig är då, den 

oftast kvinnliga, läraren för flickornas trivsel i skolan? Vid Universitetet i Bergen, har två 

professorer i folkhälsa och en statistiker undersökt förhållandet mellan psykosociala faktorer 

och lycka bland 887 norska skolungdomar. De konstaterar att “social support from teachers 

also enhanced happiness significantly” (Natvig, Albrektsen & Qvarnstrøm, 2003). 

 

De kanadensiska forskarna Holder & Coleman, undersökte förhållandet mellan lycka och 

sociala relationer bland 9 – 12-åriga elever och fann att man genom att försöka mäta lycka hos 

barn får redskap att förstå hur samhälle, skola och myndighetsbeslut påverkar barnens 

välbefinnande. Studien visar dels att sociala relationer är avgörande för barns välbefinnande 

och dessutom hur viktigt det är att föräldrar, lärare och skolpersonal hjälper barn att utveckla 

och upprätthålla goda sociala relationer för att främja barnens välbefinnande och lycka 

(Holder & Coleman, 2007). 
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En brittisk, statlig utredning har titeln:”Foresight Mental Capital and Wellbeing Project” (The 

Government Office for Science, London, 2008). Dokumentet ger en vision av hur samhället 

bör förhålla sig till dess invånare. I denna rapport kan man läsa att det kommer vara 

avgörande för samhällets framtida framgångar om man möjliggör för alla att utvecklas utifrån 

sin potential. Man föreslår dessutom särskilda åtgärder för att få barn och ungdomar att 

blomstra och för att öka välbefinnande bland nyckelprofessioner som lärare och läkare. Här 

finns alltså argument som även den svenska skolan och lärarfackliga organisationer skulle 

kunna ha nytta av för debatten i Sverige. Vad ska man då göra konkret för att öka sitt 

välbefinnande? Här kommer en lista hämtad ur rapporten: 

 

1. Håll kontakt med människor omkring dig. Familj, vänner, kollegor. 

2. Var fysiskt aktiv. Promenera, cykla, lek, sköt om trädgården. 

3. Uppmärksamma det vackra i tillvaron. Var nyfiken på omgivningen! 

4. Ständigt lärande och utveckling. Prova något nytt, ta dig an nya utmaningar. 

5. Ge av dig själv. Var till nytta i samhället. 

(The Government Office for Science, London, 2008) 

 

En svensk rapport, utgiven av Kungliga Vetenskapsakademin, Hälsoutskottet år 2010 har 

titeln ”School, learning and mental health”. I det omfattande dokumentet har en översikt över 

forskning om psykisk hälsa och välbefinnande, skola och lärande gjorts. En av slutsatserna 

blev att elevers motivation och upplevd inre/yttre kontroll påverkar lärande och resultat. Goda 

relationer med kamrater och lärare kan också skydda mot utvecklingen av psykiska problem 

(Gustafsson et al., 2010). 
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Metod  
Min metod är kvalitativ och en kombination av enkät och en halvstrukturerad intervju 

används. Intervjun är upplagd med en rad teman som följs upp av frågor och samtal (Kvale, 

1997). Utifrån delarna formas en helhet och en bild av skolflickans vardag växer fram. 

Förförståelse 

De tolkningar som görs är beroende av vår förförståelse, dvs. erfarenheter och kunskaper som 

tillägnats. En sådan faktor som påverkar hur vi uppfattar verkligheten är genusaspekten och 

hur min upplevelse av att vara kvinna, förälder och lärare påverkar studien beskriver följande 

ord. Min lärarexamen tog jag 1988 vid Högskolan i Jönköping, 25 år gammal och nybliven 

förälder. De första åren i yrket tillbringades i Göteborg och arbetet som klasslärare på 

mellanstadiet var ganska svårt eftersom jag ville arbeta individuellt med varje elev men det 

var svårt att hinna med alla individer i de stora klasser som var (25 – 30 elever per klass). 

Många elever var oroliga och omotiverade för skolarbetet och dessa elever lade beslag på det 

mesta av min koncentration och uppmärksamhet. I frustration över detta sökte jag 1993 arbete 

som speciallärare på en högstadieskola för elever med skolsvårigheter. Där arbetade jag i 5 år 

och trivdes bra eftersom vi var fler vuxna per elev och när arbetet ledde till framgång var 

belöningen mycket tillfredsställande. År 2007 läste jag specialpedagogik vid Göteborgs 

Universitet och skrev min rapport (B-uppsats) om skolvägrare i Göteborgs kommun. 

 

Eliasson hävdar att de erfarenheter som vi (forskare) har gjort som kvinnor, kan öppna dörrar 

till hittills outforskade fält, i första hand kanske till kvinnors (flickors) värld som denna studie 

strävar efter att belysa (Eliasson, 1995). En filosof som påverkat min utveckling är Simone de 

Beauvoir som i ”Det andra könet” skriver ”jag tror att för att klargöra kvinnans ställning 

ligger kvinnorna själva bäst till (Beauvoir de, 1973). 

 

KASAM 
De 13 frågor som Antonovsky framhåller som de viktigaste för att mäta en individs KASAM 

(på originalspråket talar man om Sense of Coherence, SOC) verkade relevanta för min studie. 

Ursprungligen använde Antonovsky 29 frågor för att mäta en persons KASAM (Antonovsky, 

1987). En kort intervju planerades för att sedan fortsätta med enkäten och senare uppföljning 

av enkäten genom att även göra en längre ostrukturerad intervju med var och en av dem.  

Ett formulär med de 13 frågorna från KASAM-formuläret hade skapats men jag hade även 

skickat ett mejl till innehavaren av copyright för KASAM-frågorna, Dr. Avishai Antonovsky, 

eftersom det står på webbsajten www.salutogenesis.fi att  
  

Note! The original scales are copyrighted and their use is generally free for academic, 

non-commercial purposes. To obtain permission to use the scales, please contact Dr. 

Avishai Antonovsky at avishan@openu.ac.il.” Dr. Avishai Antonovsky är medlem av 

fakulteten på the Department of Education and Psychology at The Open University of 

Israel.  

 

http://www.salutogenesis.fi/
mailto:avishan@openu.ac.il.
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Dagen innan datainsamlingen skulle genomföras kom ett mejl från Dr. Avishai Antonovsky 

där det stod:  

 

“Dear Anna Thoren, 

  

Thank you for your letter. I am attaching the CSOC questionnaire. Carefully read the instructions. 

Perhaps you can use it without the distracters. If you use it, make sure to give reference to the author, 

Malka Margalit. You can cite the 1996 article I am attaching. You are not allowed to make any 

changes in the questionnaire beside omitting or replacing the distracter items. 

  

The use of the regular SOC scale (there is a 13-item version, not a 12-item) requires permission, as it 

is copyrighted, and can be used for academic, non-profit purposes fulfilling certain conditions. If you 

decide you would like to use it, please write to me again with a brief description of your study and I 

will send you a permission letter. Until then, you may not use it. 

 Best regards, 

Avishai Antonovsky” 

 

Mitt frågeformulär från Antonovskys original åkte därmed i papperskorgen och istället 

översattes det bifogade frågeformuläret CSOC som är avsett att användas för barn mellan 5 – 

10 år och ursprungligen togs fram av Margalit & Efrati 1996 i studien ” Loneliness, coherence 

and companionship among children with learning disorder”. När översättningen samma 

eftermiddag var klar mejlade jag ett tack till Dr. Antonovsky och bifogade min översättning 

av CSOC till svenska (se Bil 2) vilket han tackade för i ännu ett mejl. Det kändes som om det 

fanns en anledning till att Antonovsky rekommenderade mig att använda CSOC-formuläret 

för barn istället för SOC-formuläret för vuxna. Han hade fått information att min studie gällde 

12-åriga skolflickor och jag utgick ifrån att han på detta vis ”handledde” mig i rätt riktning.  

 

Tre av de 19 frågorna var s.k. ”distracters” (en distracter är egentligen ett medvetet felaktigt 

svarsalternativ) och kunde bytas ut mot något ämne som passade för den aktuella kulturen där 

frågorna skulle ställas. Två av dessa frågor handlade om TV-tittande och glass, vilket väl får 

anses passa väl in även i den svenska barnkulturen men den tredje ”distracter”-frågan gav mig 

lite bekymmer eftersom den löd; 

 

“I like when the doctor gives me a shot” 

1 2  3 4 

never sometimes  often always 

 

Till slut modifierades den något genom att formuleras ”läkaren/skolsköterska ger mig en 

spruta”. I efterhand skulle kanske distracter-frågorna ha utelämnats, som Antonovsky föreslog 

i sitt mejl. De fyllde nog ingen funktion mer än att de gav respondenterna en chans att 

använda alternativen Alltid och Aldrig. För att slippa hämta respondenterna två gånger och 

istället utnyttja deras beredskap att delta gjordes intervjumomentet i samband med enkäten. 

Respondentens KASAM-värde skulle alltså framkomma i efterhand. Enkäten kopierades upp 

på vanligt papper och en bänk förbereddes i ett grupprum där jag fick vara ensam med varje 

respondent. Sedan hämtades en flicka i taget som ombads sitta ned vid bänken där enkäten låg 

upp och ned bredvid en bläckpenna. Grupprummet var stort och tyst sånär som på en fläkt 

som brummade i bakgrunden. De två första frågorna på första sidan av formuläret visades och 
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förklarades vara exempelfrågor som inte behövde besvaras. Sedan uppmanades respondenten 

besvara enkäten, ta god tid på sig och fundera lite innan de gav sina svar. Själv satt jag vid en 

annan bänk och gjorde anteckningar om situationen. När respondenten var klar med enkäten 

togs den emot av mig och jag numrerade på framsidan samtidigt som respondenten påmindes 

om att enkäten var helt anonym och endast skulle kopplas till rätt intervju i materialet. Jag tog 

fram mitt fickminne, tryckte på Rec och lade den på bänken mellan oss. Samtidigt lades ett 

papper med ett antal ord på fram: flow, beröm, krav, konkurrens, betyg, och respondenten 

ombads välja ett av orden som vi kunde prata om en stund. Den första respondenten valde 

ordet ”flow” (Csikszentmihalyi, 1997) eftersom hon undrade vad det betydde. Såhär 

förklarades ordet för henne:  

 

Man kan översätta det till ”flyt” och ibland när man gör något roligt så glömmer man 

hur mycket klockan är för man är så fokuserad. Ibland kan man uppleva flow i skolan 

också. Har du känt det någon gång? (Intervju 1) 

 

Vi fortsatte sedan att prata om flow, att fokusera, beröm, starka sidor, skolans fysiska miljö 

och kompisars betydelse och såhär såg mönstret ut för samtliga 8 respondenter (1 flicka hade 

inte lämnat in missiv-brevet med underskrift från målsman och föll därför bort som 

respondent, även om jag faktiskt kallade ut henne också och pratade lite annat för att hon inte 

skulle känna sig utanför i sammanhanget). Antonovsky understryker i sin bok ”Hälsans 

mysterium” att det finns flera olika sätt att mäta KASAM. Han menar att vi ska vara öppna 

för att använda alla olika metoder som står till buds. Den insamlade datamängden ordnas i 

teman vilket innebär att begrepp identifieras och svaren sorteras under de rubriker som stod 

på mitt papper. 

 

Detta var den ursprungliga planen. Antonovsky själv använde Grounded Theory (Barney, 

Glaser & Strauss, 1967) för att analysera sin empiri, varför min tanke var att använda samma 

forskningsansats. Vid handledningstillfälle två fick jag klart för mig att det skulle bli 

problematiskt att använda Grounded Theory för analysen eftersom det redan fanns en 

förförståelse av ämnet välbefinnande i skolan hos mig och även ett antagande att flickor trivs i 

skolan i högre grad än pojkar. Då kunde inte förhållningssättet vara neutralt och inte heller 

kunde metoden för datainsamling förändras över tid såsom Grounded Theory förespråkar. Det 

verkade vara mer relevant för studien att ha ett hermeneutiskt perspektiv för att kunna söka 

”förståelse av meningar och betydelser i den sociala verkligheten” (Eliasson, 1995) 

Intervju  

Direkt efter att varje respondent meddelade att hon var klar med ifyllandet av enkäten lades 

den undan och jag satte mig mitt emot med bandspelaren påslagen mitt på bänken mellan oss. 

Ingen av respondenterna visade några tecken på att störas av bandspelaren utan log mot mig 

och verkade snarast trivas med uppmärksamheten. Jag vill genomföra en semistrukturerad 

intervju där jag endast presenterade ett antal temaord som jag själv spånat fram genom att 

fundera på vad som kan påverka flickors välbefinnande i skolan. Orden jag kom fram till var; 

konkurrens, krav, beröm, flow, betyg, trivsel, och välbefinnande. På bordet lades det lilla 

blocket fram med en sida uppslagen där nyckelorden, av vilka de fick välja ett av orden att 
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börja prata om. Intervjuerna spelades in på ett fickminne och varade mellan 16 – 22 minuter. 

Jag var lyhörd för när varje respondent visade tecken på att det var lagom att avsluta vilket 

märktes genom att hon skruvade sig på stolen, tittade ut genom fönstret eller tittade på 

klockan. Min målsättning med intervjuerna var att få en tydligare bild av vad som påverkade 

välbefinnandet i skolan för respondenterna (Kvale, 1997). 

 

Urval 

En populationsundersökning på samtliga flickor i en skolklass år 6 planerades. Det finns nio 

flickor i klassen men eftersom en underskrift av målsman begärdes för att låta respondenten 

delta i studien föll en flicka bort som inte hade med sig något missiv tillbaka trots påminnelse 

och erbjudande om nytt missiv-brev från klassläraren. När planeringen av studien gjordes 

fanns tankar om att enbart använda KASAM-enkäten och då undersöka ett betydligt större 

urval av flickor på mellanstadiet men min bedömning var att det skulle behövas en intervju 

för att göra enkäten intressant och därför skulle jag bara hinna med en klass. Man kunde 

förstås ha valt fokusgruppintervjuer men då riskerar respondenterna att påverka varandras 

svar. Forskning om enbart flickor har minskat från 1990-talets mitt, och i dag är det endast 

enstaka publikationer per år som har enbart flickor som subjekt (Bondestam, SOU 2010:35.). 

Flickor framstod som mer och mer intressanta att undersöka och funderingar på varför flickor 

verkar trivas bättre i skolan än pojkar måste undersökas genom att man frågar flickorna själva. 

Detta faktum motiverade min studies inriktning och urvalet av respondenter. 

Etik 

Rekommendationerna som finns i Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer” 

följdes genom hela studien. Där behandlas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I god tid innan min undersökning informerades 

elevernas målsmän per brev om undersökningens syfte och tillvägagångssätt så att de sedan 

kunde ta beslut om de samtyckte till sitt barns deltagande. Eleverna informerades av mig i 

klassrummet om undersökningens syfte och sedan fick de ta ställning till om de ville 

medverka eller inte. De informerades om att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet). 

Reliabilitet och Validitet för KASAM-enkäten 

Vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg arbetar Professor Bengt Lindström och på 

Högskolan Väst i Trollhättan finns Monica Eriksson, PhD i folkhälsovetenskap. De 

genomförde år 2005 en systematisk genomgång av 458 vetenskapliga artiklar och 13 

doktorsavhandlingar på ämnet Sense of Coherence. Deras resultat visar att SOC-enkäten, som 

förekommer i 15 olika versioner och på 33 olika språk, är ett pålitligt, värdefullt och 

tvärkulturellt användbart verktyg för att mäta känsla av sammanhang. De understryker dock 

att enkäten inte bör användas i screening-syften då detta kan leda till att man stigmatiserar 

respondenter med lågt KASAM- värde (Lindström & Eriksson, 2005). 
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Analys 

Min förförståelse av respondenternas livsvärld – jag är kvinna, uppvuxen i en svensk småstad 

och har gått i grundskolans År 6 - ger mig en tillräcklig empatisk förmåga så att en autentisk 

dialog kunnat uppstå genom intervjun (Svensson & Starrin, 1996). Elevernas svar tolkades 

och analyserades i flera omgångar för att se om där fanns några genomgående teman som 

påverkar välbefinnandet i skolan. De självklara teman som fanns i enkäterna var Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet. Teman från intervjuerna var; Flow, Beröm och Trivsel. 

Svaren sorterades in under dessa rubriker och återges i resultatet. Under arbetet med de många 

pusselbitarna har en helhetsbild byggts upp (Ödman, 1979). 

 

För att få svar på den första frågeställningen användes frågeformuläret CSOC (Margalit & 

Efrati, 1996) som är en anpassning av Antonovskys ”Sense of Coherence-scale” (Antonovsky, 

1987). Formuläret är anpassat för barn i åldern 5 – 10 år. Enkäten innehåller 16 frågor som 

mäter Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet och tre frågor som beskrivs som 

”distracters” av författarna (de tjänar inget syfte för resultatet men brukar infogas i 

vetenskapliga enkätundersökningar). Enkätsvaren har sammanställts och respondentens 

KASAM räknats ut (för själva uträkningen se Bil. 3). De enskilda halvstrukturerade intervjuer 

som jag spelat in med bandspelare har sedan transkriberats. Den andra frågeställningen 

justerades under arbetet med intervjuerna när jag märkte vilka ord respondenterna valde att 

prata om. 
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Resultat 
Mitt syfte är att undersöka 12-åriga flickors känsla av sammanhang (KASAM) och 

självupplevda välbefinnande i skolans vardag. För att få reda på hur eleverna ser på 

välbefinnande och deras upplevelse används följande frågeställningar: 

 

1. Vilken känsla av sammanhang (KASAM) upplever respondenterna?  

2. Hur upplevs; trivsel, beröm och flow av eleverna? 

 

І 
 
Mina åtta respondenter hade inga svårigheter att besvara enkätens frågor utan gjorde detta 

enskilt i ett grupprum. Samtliga tyckte det var ”lätt” att svara på frågorna och ingen lång 

betänketid användes för någon fråga. I likhet med övriga KASAM-resultat innebär ett högt 

poängtal en stark känsla av sammanhang. Poängen kunde variera mellan 16 – 64 och mina 

respondenter låg mellan 39 – 58 poäng vilket sammantaget ger dem ett högt värde som 

illustreras i figuren nedan. 

 

 
Figur.1 Totalsumma för varje respondents KASAM 
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Man kan bryta ned KASAM i sina beståndsdelar – Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. Antonovsky skriver i sin bok ”Hälsans mysterium” att ”de tre komponenterna 

är oupplösligt sammanflätade” och att ”hög hanterbarhet är starkt beroende av hög 

begriplighet” och vidare att ”det blir svårt att tro att man kan klara sig bra om man lever i en 

värld som upplevs som kaotisk och oförutsägbar” (Antonovsky, 1987) 

 

Tabellen över resultatet för varje parameter av KASAM för varje respondent ser ut såhär: 

 

Tabell.1 Sammantaget och uppdelat värde på respektive del av KASAM –  

B=Begriplighet H=Hanterbarhet och M=Meningsfullhet. 

 

Resp. 1 – 8: 50 46 47 50 50 58 50 39 

B 14 14 13 15 14 16 15 13 

H 26 20 22 23 24 27 22 16 

M 10 12 12 12 12 15 13 10 

 

CSOC Resultatet av den sammanräknade poängen kan variera mellan 16 och 64 (se Bil. 3) 

Begriplighet 

 

Följande frågor ställdes för att mäta Begriplighet i skolvardagen: 

10. Jag känner mig förvirrad, och blandar ihop saker. 

11. När mina vänner frågar mig om något förstår jag vad de vill. 

12. Jag kan lösa mina problem. 

16. När någon blir arg på mig förstår jag varför. 

18. Jag känner att jag inte vet vad jag ska göra i klassrummet. 

 

Svarsskalan angavs med Aldrig, Ibland, Ofta och Alltid.  

Fråga 10 besvarades med Ibland av fem av respondenterna vilket betyder att tillvaron i 

vardagen är rik på information och upplevelser som ställer höga krav på flickorna och ibland 

ger upphov till förvirring (SOU 2006:77). 

 

Fråga 11 besvarade sju flickor med alternativet Ofta vilket innebär att förmågan till att 

kommunicera empatiskt med omgivningen troligen är väl utvecklad bland de här flickorna.  

 

Fråga 12 besvarades med alternativet Ofta av sex flickor. De verkar ha en god tillit till sin 

egen förmåga att lösa problematiska situationer som uppstår i vardagen. 

 

Fråga 16 visar på att det ibland är svårt att tolka omgivningens reaktioner eftersom sex flickor 

har svarat Ibland på denna fråga. Detta stöds av mina egna erfarenheter av konfliktlösning 

med mellanstadieelever – det är många gånger svårt att få den ena parten att förstå varför 

konflikten uppstod – ”jag gjorde ju inget” och ”men det var väl inget fel” – eftersom man 

handlar utifrån sina egna normer och värderingar och dessa inte alltid korresponderar med 
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omgivningens. 

 

Hälften av flickorna svarade Ibland på fråga 18 – Jag känner att jag inte vet vad jag ska göra i 

klassrummet - och det tyder på att dessa inte alltid drivs framåt i skolarbetet utan att få nya 

instruktioner och bekräftelse utifrån. Det var tre flickor som svarade Aldrig på detta 

påstående. 

Hanterbarhet 

 

Mina frågor om hanterbarhet var dessa: 

2. När jag behöver hjälp finns det någon i närheten för att hjälpa mig. 

     6. Barn som jag litade på har gjort mig besviken. 

     7. Jag känner mig ofta orättvist behandlad. 

     9. Även när saker och ting är tufft för mig, är jag säker på att det kommer att fungera till slut. 

14. Jag har svårt att göra det mesta av de saker jag måste göra. 

17. Jag tycker synd om mig själv. 

19. När jag vill något, är jag säker på att jag ska få det. 

      

H 
 

      

H 
 

       

Fråga 2 besvarades med Alltid av sex av de tillfrågade åtta flickorna vilket ger en ljus bild av 

skolan som en miljö där det finns någon som har tid att hjälpa när man behöver det.  

 

Resultatet för fråga 6 visar att hälften av flickorna har upplevt sig svikna av någon kompis. 

Det var tre som Aldrig upplevt svek och en flicka som Ofta sade sig bli sviken av kamrater.  

 

På det sjunde påståendet svarade fem flickor att de Aldrig kände sig orättvist behandlade. Sju 

stycken av respondenterna såg ljust på situationen även när det var tufft – de trodde att det 

Ofta eller Alltid skulle finnas en lösning.  

 

Fråga 14 visar att fem av flickorna ibland har svårt att göra saker de måste men att tre Aldrig 

tycker det är svårt att göra saker. Fem av respondenterna svarar att de Ibland tycker synd om 

sig själva. Övriga tre flickor har svarat att de Aldrig tycker synd om sig själva.  

 

Det sista påståendet splittrade gruppen där den övervägande delen tycker att de Ibland får det 

som de vill. En flicka har svarat att hon Aldrig får det som hon vill medan två uppger att de 

Ofta får som de vill till slut. 
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Meningsfullhet 

 

Enkätfrågorna som avspeglar Meningsfullhet var dessa: 

1. De saker jag gör varje dag ger mig glädje och är roliga 

4. Jag är uttråkad med de saker jag gör varje dag. 

    5. Jag bryr mig om vad som händer runt omkring mig. 

13. Jag är intresserad av massor av saker. 

 

   
 

    Hela sju stycken av respondenterna svarade Ofta på det första påståendet vilket visar på att de 

känner en stark meningsfullhet med sin tillvaro i skolan och på fritiden.  

 

Dock är det fyra som på fråga 4 svarar att de är uttråkade med de saker de gör varje dag vilket 

motsäger det första påståendet.  

 

På fråga 5 är svaren spridda och det får mig att fundera på om svaren har att göra med hur väl 

respondenterna kan koncentrera sig och fokusera på sina uppgifter i skolan. Det kan säkert 

uppstå en kamp mellan behovet att delta i det sociala samspelet i klassrummet och 

nödvändigheten i att fokusera på sitt skolarbete.  

 

Fråga 13 har besvarats med alternativen Ofta eller Alltid av sju av de åtta flickorna vilket 

tolkas som att de har en stimulerande tillvaro i skolan som ger nya tankar, erfarenheter och 

källor till välbefinnande. 

 

П 
 

Flow 

Utav de 8 flickorna valde 5 att vi skulle börja prata kring ordet ”flow” eftersom de var nyfikna 

på vad det betydde. Många exempel på tillfällen i skolvardagen då de upplevde flow – flest 

nämnde ämnet syslöjd som en källa till flow. Följdfrågor om varför flow uppstod i just dessa 

sammanhang gav svar som beskrev hur syslöjden är så rolig för ”man får tillverka saker”, 

”man får se resultatet”, ”man får använda sin fantasi och sådant där”, ”man kan småprata och 

sitter inte bara still hela tiden”. Andra skolsituationer som gav upphov till en känsla av flow 

var när man på matematiklektionerna samarbetade kring problemlösning genom att använda 

en ”funktionsmaskin” som förklaras fungera såhär: 

 

Man har en liten papperslåda, det är som en kluring, man skickar in ett tal så får den 

andra personen skriva, alltså den får en uppgift, det kan stå: addera med 2. Då ska man 

skriva det på baksidan och så skickar man tillbaka lådan och så håller man på så och så 

ska de andra försöka knäcka koden  
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Det framstod som en av veckans riktiga höjdpunkter att få arbeta tillsammans med kompisar 

för att lösa mattekluringar med funktionsmaskinen och det verkade vara just kombinationen 

av samarbete och utmaningen i att försöka knäcka koden som gjorde att en flicka beskrev att: 

”man vill alltid hålla på med det längre”. 

 

Även fritidsintressen uppgavs framkalla flow. Det var en flicka som beskrev hur det känns att 

träna konståkning: ”man blir så lycklig av det och det är skönt. Man får uttrycka känslor 

genom det”. Andra beskrev hur tiden flög fram när de klättrade på klättervägg, körde riktigt 

fort på motocrossbanan, eller var med sina husdjur. En flicka beskrev hur hon upplevde flow 

när hon satt framför datorn och skrev längre texter. 

Beröm 

När frågan: Får du beröm i skolan? ställdes kom det tydligt jakande svar från samtliga 

respondenter. Det var både lärare och kompisar som gav beröm och det verkar ingå i vardagen 

att man får beröm för olika prestationer. En flicka beskrev: ”När man har målat får man 

beröm av fröknarna fast ibland vet man att de bara säger så för att man ska bli glad.” Hon var 

den enda respondenten som inte kunde komma på när hon fick beröm senast men alla övriga 

svarade att de fått beröm under den senaste veckan.   

En fråga om man kan berömma sig själv ställdes också och fick några positiva svar som löd: 

”Mm – man kan tänka ”det här gjorde jag bra” och vara stolt över sig själv”. En annan flicka 

svarar också att hon använder självberöm för att ”peppa upp sig själv” inför en utmaning. De 

andra respondenterna tyckte inte att man kan berömma sig själv. 

 

Hur skolflickor tvingas anpassa sig till pojkar ges här ett exempel ur en intervju:  

 

Jag är så rädd för bollen – killarna skjuter jättehårt! Men ju fler passningar man får från 

killarna desto mindre rädd blir man ju. Men man får ju inte ofta passningar från 

killarna. Det är mycket roligare när vi spelar i tjejlag, då har jag till och med gjort mål. 

Men vi får inte vara tjejlag så ofta. 

 

Skolkänslor 

Det finns exempel på situationer när respondenterna upplever frustration när något inte blir 

som de vill i skolan. En flicka beskriver att hon ibland, när hon sitter och målar eller tecknar, 

blir så missnöjd med resultatet att hon bara vill ”ge upp och slänga det i papperskorgen, men 

det får man ju inte”. Det får inte heller vara för tyst i klassrummet för då kan man ”inte 

koncentrera sig”. En respondent upplever flow när de får sitta och läsa länge i klassen och 

varje år genomförs en hel ”läsvecka” då eleverna tar med sig kuddar och lånar många böcker 

på biblioteket. Det enda man gör förutom att läsa är att äta i skolmatsalen och gå på rast. En 

respondent säger ”jag har aldrig gillat att läsa, men man får väl läsa ändå” och en annan säger 

”jag gillar att läsa, både hemma och i skolan – förut läste jag säkert två böcker om dagen men 

det blev så tråkigt när jag inte hade några böcker så jag har försökt minska lite på läsandet”. 
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Framtiden 

På frågan om vad de tänker ska hända i framtiden så svarar en respondent att hon ”vill ha ett 

stuteri med gotlandsruss i Skåne”. Jag frågar om hon känner någon i Skåne men det gör hon 

inte utan tycker bara att ”det är fint där”. En annan flicka drömmer om att flytta till 

Stockholm, bo ihop med en tjejkompis och utbilda sig inom något vårdyrke eftersom hon vill 

ha ”ett bra jobb”. Respondenten som kör motorcross vill arbeta som barnmorska i framtiden. 

 

Trivsel 

I detta tema tecknas en bild av skolan som en lugn och trygg arbetsmiljö – ”där man trivs” – 

och den som ibland vaknar upp på dåligt humör berättar att det brukar oftast försvinna när hon 

kommer till skolan. Skoldagarna och veckorna går ”väldigt fort nu i 6:an” och ”helt plötsligt 

är det torsdag igen”.  

Det finns dock orosmoment i ”jättestökiga pojkar” som hotar den lugna arbetsmiljön och 

dessa pojkar ”måste man koppla bort och istället fokusera på det som är viktigt på lektionen” 

– och för något år sedan när ”pojkarna var jätteelaka mot oss tjejer” var det ingen som trivdes 

i klassen. Detta uppmärksammades, och efter intervention av skolans kurator - då elever fick 

göra gruppövningar och diskutera trivsel i klassen – blev situationen mycket bättre och en 

respondent uppger nu att ”man behöver inte gå omkring och vara rädd för någon eller så”.  

 

Vad som är viktigast för trivseln besvarades med att ”kompisarna är viktigast”. Alla vill ha 

”vänner omkring sig som man kan luta sig mot”, ”någon att vara med” och när vi pratar om 

högstadiet som börjar till hösten är allas tankar koncentrerade kring vilken klass de kommer 

bli placerade i. Av tradition skapas alltid nya sjundeklasser när eleverna i den här kommunen 

börjar högstadiet och ”det är fortfarande lite pirrigt liksom, vilka klasser man kommer i”.  

Övriga tankar om att börja högstadiet är att ”det ska bli kul att få nya kompisar och träffa fler 

lärare” och ”man trivs ju bättre borta i högstadiet för det är ju lite varmare och finare och så – 

känns lite modernare”. Både lärarens roll och rektorns roll för trivseln tas upp av 

respondenterna. Läraren ska ”hålla ordning”, ”vara rättvis” och ta sig tid för alla i klassen. 

 

Ш 
Vad är det då för bild som växer fram när man kondenserar mina data? Med utgångspunkt i 

väsensmetoden (Eneroth, 1984) beskrivs mina respondenters verkligt gemensamma kvaliteter, 

men det är bara den gemensamma kärnan som beskrivs – ingen av respondenterna motsvarar 

helt och hållet det väsen som jag här beskriver. 

 

Skolflickan 

En jordnära bild av den 12-åriga skolflickan framträder. Det finns tecken i resultatet på att 

anledningen till att hon trivs mycket bra i skolan bland annat är att hon får vara kreativ och 
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arbeta både självständigt och i grupp. Hon har flera vänner och alltid någon att ”vara med” i 

skolan. Det finns också människor runt henne som har tid att ställa upp när hon behöver hjälp 

med något. Hon står just på gränsen till puberteten och vissa visar tecken på att en helt ny 

värld av inre upplevelser är på väg att öppna sig, ett inre liv som är betydligt mer komplicerat 

jämför med de tidigare barnaårens (Vygotskij, 1930). Hon ser fram emot högstadietiden som 

hon tror kommer att ge en möjlighet till nya sociala kontakter och större utmaningar 

kunskapsmässigt. Det finns gott om tillfällen i skolan för henne att uppleva ”flow” och hon 

söker aktivt upp de inlärningssituationer som kan skapa flow-liknande tillstånd, i skolan men 

även på fritiden. Hon har ofta lärare och ledare som genom sin entusiasm smittar sina elever 

med inspiration och visar dem metoder för deras skapande (Vygotskij, 1930).  

 

Det finns flera tecken på spirande entreprenörskap hos flickan och den sjunde 

nyckelkompetensen (Liedman, 2011); som beskriver individens förmåga att omvandla idéer 

till handling finns spår av i intervjuerna. Flickan är en ”doer” – hon tycker om att tillverka 

saker, tar ansvar för hela gruppens arbete och ”styr upp” den som hamnar utanför. Hon har 

upplevt att bli sviken men hon har också förmåga att komma igen efter en besvikelse och 

peppa sig själv till goda prestationer. När vuxna sviker har hon vännerna i skolan, när vänner 

sviker har hon föräldrar och syskon hemma som utgör en trygg plattform att växa ifrån och 

som skapar förståelse och mening i de stimuli som är gemensamma för familjemedlemmarna 

(Reiss, 1981) 

 

Trivsel i grundskolan har nyligen undersökts i en studie (Orlenius, 2011, opublicerad) och där 

uppger 93 % av de undersökta sjätteklassarna (flickor och pojkar, n=100) att de är ”trygga i 

klassen”, 82 % håller med om påståendet att ”i vår klass samarbetar vi och hjälper varandra”. 

Orlenius skriver vidare att ”eleverna uttrycker en positiv livsinställning där 85 – 90 % tror på 

en personlig bra framtid och upplever livet meningsfullt. Detta kan jämföras med mina 

respondenters höga värden för Meningsfullhet i enkäten och stärker mina resultat trots mitt 

begränsade antal respondenter (n=8).  

 

Faktorer som verkar kunna öka välbefinnande i skolan är fler tillfällen till samarbete, 

problemlösning och skapande lek under skoltid. 

  



28 
 

Diskussion 
Här presenteras ett avsnitt där jag knyter ihop mina frågeställningar med resultatet. Min 

metod diskuteras och alternativ presenteras. Resultatet vägs mot andra studier presenterade i 

avsnittet Bakgrund. Studien har väckt ett antal nya frågor som kanske kan användas som 

grund för kommande studier.  

Metoddiskussion 

Hur flickor upplever välbefinnande i skolan kan undersökas genom att man mäter deras 

KASAM med hjälp av enkäten som tagits fram av Margalit och Efrati, men man behöver göra 

en kompletterande intervju för att få ett resultat som kan spegla hur skolflickan upplever sin 

vardag. Om mer tid funnits kunde jag även genomfört observationer i klassrummet och 

analyserat hur flow och välbefinnande gestaltar sig. Man kan tänka sig att det hade tillfört 

resultatet mer relevans och jag borde nog ha gjort några längre intervjuer med några utvalda 

flickor för att få fler och bättre beskrivningar av vad som är välbefinnande i skolan för just 

dem. Jag hade också gärna velat höra mer om hur de såg på sig själva, sina starka sidor och 

hur de hanterade sina svagheter i skolan. En svaghet i min studie är det begränsade urvalet 

och för att kunna dra några generella slutsatser om flickors välbefinnande i grundskolan 

behövs ett större urval av respondenter. Däremot ger studien en beskrivning av fenomenet 

välbefinnande hos flickor i skolan. 

 

En begränsning har varit att varken föräldrarnas eller skolpersonalens KASAM har 

undersökts. Antonovsky hävdar att omgivningen har stor betydelse för hur barns känsla av 

sammanhang utvecklas (Antonovsky, 1987). Det är också osäkert ifall de höga resultaten på 

KASAM skulle stå sig om samma studie upprepas på samma respondenter om några år, en 

s.k. test-reteststudie, eftersom människors känsla av sammanhang (KASAM) ofta ökar med 

åldern, upp till 30 år, för att sedan avstanna (Antonovsky, 1987). 

 
”En lyckad analys resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten; nya kategorier för tänkandet; 

det kan vara begrepp, mekanismer, eller att en företeelse har kunnat relateras till ett 

sammanhang som gör något obegripligt rimligt (Larsson, 2005)”. Trovärdigheten för min 

studie av skolflickors välbefinnande är beroende av hur läsaren uppfattar resultatet. Har jag 

infört några nya kategorier? Presenteras respondenternas kultur på ett tillförlitligt sätt? 

Resultatdiskussion 

Studien visar att dessa undersökta skolflickor just nu har en hög känsla av sammanhang 

(KASAM 39 – 58 av 64) och att de trivs bra i skolan. Resultatet är väl överensstämmande 

med studierna ”Svenska barns hälsovanor” av Folkhälsoinstitutet och den internationella 

studien ”Health Behaviour among School Children” (Currie et. al., 2005). Deras trivsel är 

beroende av flera faktorer och viktigast av dem verkar vara, kompisar, kreativitet och närvaro 

av entusiastiska och rättvisa lärare. Det är avgörande för trivseln att skolpersonal adresserar 

problem som uppstår i klassen och i den här gruppen har skolkuratorn genom sin intervention 

löst upp en problematisk konflikt mellan flickor och pojkar så att välbefinnandet hos mina 

respondenter efteråt ökade igen. Flickorna har en klar uppfattning om de faktorer som 
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påverkar trivseln i skolan och de tillmäter kompisar störst betydelse för trivseln. Det betyder 

att skolan har ett viktigt uppdrag i att göra allt för att lösa konflikter och förhindra mobbning i 

klasserna. Vidare påvisar studien betydelsen av att elever får möjlighet att uppleva flow under 

skoldagen såväl som på fritiden. En artikel som upptäcktes först efter att jag redan genomfört 

min undersökning tar upp hur flow påverkar elevens inneboende motivation för skolarbete. 

Där påvisar författarna att elever som får uppleva flow i skolan ökar sin inneboende 

motivation för att utföra skolarbete både i skolan och i form av läxor hemma (Hektner & 

Csikszentmihalyi, 1996) 

 

Det verkar vara av stor betydelse att läraren själv har förmåga att väcka elevernas nyfikenhet 

för olika ämnen och uppmuntrar elever att prova på olika aktiviteter. Hur lär sig lärarstudenter 

att arbeta med beröm, flow och bekräftelse? När jag gick min lärarutbildning fanns inga 

sådana inslag, inte heller fick vi ägna någon tid åt att lära känna oss själva, våra styrkor och 

svagheter som blivande lärare. Lärarens viktigaste redskap är den egna personligheten och det 

är viktigt att man kan använda sig själv på ett hållbart och effektivt sätt i yrkesrollen för att 

möjliggöra en optimal inlärnings- och utvecklingssituation för eleverna. En didaktisk 

utmaning för lärarutbildningen är därför att stödja och vägleda reflektionsprocesser hos 

lärarstudenterna så att de leder till en fördjupad förståelse av sig själva och vilka faktorer i 

deras förhållningssätt som gynnar inlärningssituationen. 

 

Det finns skolsituationer som upplevs negativa av respondenterna och man skulle med ganska 

små förändringar kunna vända några av dessa till något bättre. Ett sådant exempel är när 

klassen har idrottsundervisning och spelar fotboll. Klassen delas upp i blandade lag och 

samtliga flickor upplever detta obehagligt eftersom de tycker att ”killarna skjuter bollen så 

hårt”. En respondent säger lite uppgivet ”man vänjer sig kanske om man spelar ofta med killar 

men å andra sidan får man ju aldrig några passningar från killarna”. Däremot är det ”jättekul” 

att spela fotboll med enbart tjejer och en annan respondent berättar att ”då har jag till och med 

gjort mål en gång”. Förhoppningsvis vill idrottsläraren vara öppen för flickornas perspektiv på 

idrottsundervisningen och låta dem spela i tjejlag oftare. Flickornas inflytande över hur 

undervisningen planeras framträder som mycket viktig i det här fallet. 

 

De åtta nyckelkompetenser som EU tagit fram och som Liedman skriver om i sin senaste bok 

”Hets!” skulle kunna kompletteras med en nionde kompetens som framstår som nödvändig 

för att kunna använda de övriga åtta på ett givande sätt. Den skulle kunna benämnas 

livskunskap eller livsförståelse och arbetas faktiskt redan med i många svenska grundskolor 

som har ämnet ”Livskunskap” på schemat. Min uppfattning är att skolbarn behöver en 

genomarbetad värdegrund att utveckla sina sociala och intellektuella liv ifrån. Det finns ett 

sug efter att få diskutera existentiella frågor bland skolbarn.  

 

Även i de lägre skolåldrarna har barn förvånansvärt djupa funderingar om liv, död och 

existentiella villkor för människor och djur (Hallgren, 2003). Att stödja elevers förmåga till 

reflektion och utvecklandet av ett öppet men också kritiskt förhållningssätt är genomgående 

en viktig didaktisk strategi skolan. 
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För vidare studier på temat välbefinnande föreslår jag att man, för att mäta välbefinnande i 

skolan, använder någon av de undersökningsmetoder som sammanställts av Hanson et al. i 

”Psykisk hälsa – en litteraturöversikt”, t.ex. WHO-QOL-100 ”Quality of Life Assessment” 

utgiven av Pearsons förlag (Hanson et al., 2009, Tabell 2). Man skulle också kunna undersöka 

lärarens betydelse för elevers välbefinnande i skolan närmare och då låta lärare göra 

KASAM-enkät och intervjua dem om deras syn på elevers välbefinnande och sin egen roll för 

att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Att vidare undersöka kopplingen mellan 

välbefinnande och inlärningsprocessen (Seligman et al., 2009) är också det ett 

forskningsområde som känns högaktuellt. En annan reflektion att fundera mer på är att det 

kanske beror på att så många som 75 % av grundskolelärarna är kvinnor som gör att flickor 

verkar trivas bättre än pojkar i skolan? Det skulle också vara spännande att ta reda på hur 

flickornas mammor skulle svara på samma frågor och vilken känsla av sammanhang 

mammorna upplever i sin vardag jämfört med sina döttrar? 

 

Sammanfattningsvis bör flickors tillvaro i skolan studeras vidare eftersom den här studien 

visar på att flickor har specifika behov och att det även inom gruppen flickor finns 

individuella variationer som är intressanta att belysa. I Afrika, finns organisationen FAWE, 

Forum for African Women Educationalists med huvudkontor i Nairobi, Kenya. Den består av 

kvinnliga lärare som tillsammans arbetar för ”gender-responsive pedagogy”. Att arbeta med 

gender-responsive pedagogy innebär att de arbetar medvetet med att ta hänsyn till båda 

könens olikheter och behov i skolan. Det gemensamma målet för FAWE är att skapa en 

jämställd grundskola i hela Afrika. När jag bläddrar i deras dokument funderar jag för mig 

själv: Har vi en jämlik grundskola i Sverige? 

  



31 
 

Referenser 
Antonovsky A. (1987) ”Hälsans mysterium”, Natur och Kultur, Sverige 

 

Barney, G., Glaser, B., Strauss, A. (1967) ”The discovery of Grounded Theory: strategies for 

qualitative research” Library of Congress 66-28314, USA 

 

“Barns och ungas välbefinnande i skolan” (2011) Åbo stads undervisningsväsen, Finland 

www.turku.fi/public/ 

 

Beauvoir de, S. (1973) ”Det andra könet” Norstedts Pocket, Sverige 

 

Bergsten Brucefors, A., Cederström A. & Michélsen H. (2003) ”Vad är psykisk hälsa?” 

Publicerad i: särtryck ur tidskriften Psykisk Hälsa 1/03 

 

Bondestam, F. (2010) ”Kunskap som befrielse – en metaanalys av svensk forskning om 

jämställdhet och skola 1969 – 2009” Statens offentliga utredningar (SOU), 2010:35  

 

Broady, D. (1981, ny upplaga 2007) ”Den dolda läroplanen”, Krut, Stockholm 

 

Colnerud, G. (2006) ”Teacher ethics as a research problem: syntheses achieved and new 

issues”, Teachers and teaching:Theory and Practice Volume 12, Issue 3, 2006, Pages 365 - 

385 

 

Csikszentmihalyi, M. (1997) “Finding flow: The psychology of engagement with everyday 

life” New York: Basic; 1997. 

 

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R. (2004) ”Young people's health in context. 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 

2001/2002 survey”, WHO publication http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/ 

 

Diener, E., Suh, E., Lucas, R. & Smith, H. (1999) “Subjective well-being: Three Decades of 

Progress”,Psychological Bulletin, 125, 276-302. Amercian Psychology Association, USA 

 

Eliasson, R. (1995) “Forskningsetik och perspektivval”, Studentlitteratur, Lund  

Eneroth, B. (2005) ”Hur mäter man vackert?”, Natur och Kultur, Sverige 

Eriksson, M., Lindström, B. (2005) “Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a 

systematic review” J Epidemiol Community Health 2005:59: 460-466 

 

Fredrickson, B L. & Losada, M F. (2005) ” Positive Affect and the Complex Dynamics of 

Human Flourishing”, American Psychologist, Vol 60(7), Oct 2005, 678-686 

 

Frick, G., Lotzner, C. (2007) “En jämförelse av KASAM-profiler mellan elever studerande på 

praktiska och teoretiska program på en kommunal gymnasieskola i År 2”, Sociologiska 

institutionen vid Göteborgs Universitet 2007. 

 

Gadamer, H-G. (1997) ”Sanning och metod: i urval”, Göteborg: Daidalos, cop. 1997 

 

Geckova, Van Dijk, Stewart, Groothoff & Post (2003) “Influence of social support on health 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Norstedts%20Pocket


32 
 

among gender and socio-economic groups of adolescents”. European Journal of Public 

Health, 13, 44-50 

 

Gustafsson, J.-E., Allodi, M. Westling, A., Åkerman, B., Eriksson, C., Eriksson, L. Fischbein, 

S., Granlund, M., Gustafsson, P. Ljungdahl, S., Ogden, T., Persson, R.S. (2010) ”School, 

learning and mental health: a systematic review”, Hälsoutskottet, Kungl. 

Vetenskapsakademin, Stockholm 

 

Hallgren, R. (2003) ” På jakt efter livets essens: om spekulerande grundskolebarn”, Lund: 

Studentlitteratur 

 

Hanson, A., Airaksinen, E., Forsell, Y. & Dalman, C. (2009) “Psykisk hälsa – en 

litteratursammanställning av välbefinnandeforskning”, Karolinska Institutet, Institutionen för 

folkhälsovetenskap, avdelningen för folkhälsoepidemiologi, november 2009 

 

Hektner, J., Csikszentmihalyi, M. (1996) “A Longitudinal Exploration of Flow and Intrinsic 

Motivation in Adolescents” Paper presented at the Annual Meeting of the American 

Educational Research Association, New York, NY, April 8-12, 1996 

 

Holder, M., Coleman, B. (2007) “The Contribution of Social Relationships to Children’s 

Happiness” Published online: 20 November 2007 _ Springer Science+Business Media B.V. 

2007 

 

Hirdman, Y. (2007) ”Gösta och genusordningen”, Ordfront, Stockholm. 

Högskoleverket, Rapport 2009: 7 R “Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom 

lärarutbildningen – beskrivning och analys” Högskoleverket, Rapport 2009: 7 R 

 

Katz, M., Noddings, N. & Strike, K. (1999) “Justice and Caring: The Search for Common 

Ground in Education” Professional Ethics in Education,. Teacher's College Press, Columbia 

University, New York 

 

Kvale, S. (1996) ”Den kvalitativa forskningsintervjun” Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005) ”Om kvalitet i kvalitativa studier” Nordisk Pedagogik, (25), 1, 16-35. 

 

Liedman, S-E. (2011)”Hets!” Albert Bonniers förlag, Stockholm 

 

Läroplan, LPO 94, Skolverket, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 

 

Lutz, J. (2009) ”Flow and sense of coherence: two aspects of the same dynamic?” Global 

Health Promotion 1757 – 9759; Vol 16(3): p.63 – 67 

 

Margalit, M. & Efrati M. (1996) “Loneliness, coherence and companionship among children 

with learning disorder”, Educational Psychology; Mar1996, Vol. 16 Issue 1, p69 
 

Miller, A. (1999) ”Vägar i livet – sju berättelser”, W&W andra upplagan 1999 

 

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-21 salutogen. http://www.ne.se/lang/salutogen, 

 

http://www.ne.se/lang/salutogen


33 
 

Natvig, GK., Albrektsen, G.& Qvarnstrøm, U. (2003) ”Associations between psychosocial 

factors and happiness among school adolescents” International Journal of Nursing Practice 9 

: 166–175 

 

Noddings, N., (2003) “Happiness and Education” Cambridge University Press, USA 

 

Orlenius, K., Bigsten, A. (2010). ”Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag”, 

Stockholm: Liber 

 

Orlenius, K. (2011) Personlig kommunikation 

 

Regeringsproposition, ”En förnyad folkhälsopolitik”, Socialdepartementet, Sveriges Riksdag 

http://www.sweden.gov.se/download 

 

Reiss, D. (1981) “The Family’s Construction of Reality” Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 

 

Seligman, M. (2002) ”Verklig lycka – en grundbok i positiv psykologi” Svensk utgåva 2007. 

Pagina förlag AB/Optimal förlag, Sundbyberg 

 

Seligman, M., Ernst, R., Gillham, J., Reivich, K., Linkins, M. (2009) ”Positive education: 

positive psychology and classroom interventions”, Oxford Review of Education Vol.35, No 3, 

June 2009, pp.293-311 

 

Skollagen, Svensk Författningssamling, 1997:1212, http://www.riksdagen.se 

 

Skollagen, Svensk Författningssamling, 2010:801, http://www.riksdagen.se 

 

SOU 2006:77, (2006) ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till 

åtgärder”, Statens Offentliga Utredningar, http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/67472 

 

”Svenska barns hälsovanor”, Statens Folkhälsoinstitut 2005/2006 

 

Stukat, S. (2005) ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap”, Lund: 

Studentlitteratur 

 

Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) ”Kvalitativa studier i teori och praktik”, Lund: 

Studentlitteratur 

 

The Government Office for Science (2008) ”Foresight Mental Capital and Wellbeing 

Project”, London 

 

Vetenskapsrådet (2010)”Forskningsetiska principer”. http://www.codex.vr.se 

 

Vygotskij, L. S., (1930) ”Fantasi och kreativitet i barndomen” Svensk utgåva 1995. Daidalos 

AB, Göteborg 

 

Ödman, P-J. (1988) ”Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik”. Borås: 

AWE/Gebers. 

För dig som vill läsa mer om FAWE: http://www.fawe.org/news/news/article.php?article=94  

http://www.codex.vr.se/
http://www.fawe.org/news/news/article.php?article=94


34 
 

Bilagor 

1. Missiv till målsmän 

 

Högskolan i Skövde   2011-02-28 

 

Hej – 

Jag heter Anna Thorén och är utbildad grundskolelärare som nu skriver en uppsats i ämnet 

pedagogik vid högskolan i Skövde. För några år sedan arbetade jag på er skola och 

förhoppningsvis har jag träffat era barn så de vet vem jag är. 

Min uppsats ska handla om hur flickor har det i skolan; om de trivs, i så fall varför de trivs 

och även vilken allmän ”känsla av sammanhang” flickor upplever i skolan. Jag vill undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för flickors välbefinnande i skolans vardag. 

För att så småningom kunna skriva uppsatsen behöver jag samla in en del svar på frågor som 

jag har. Min fråga till er föräldrar är om ni kan tänka er att låta er dotter delta i en helt anonym 

enkät-undersökning som handlar om deras skolvardag.  Er dotter kommer då att sitta i ett 

grupprum tillsammans med mig och min dator där de besvarar enkäten. Jag kommer även att 

göra längre intervjuer med några av flickorna, även de helt anonyma.  

Endast de elever som har fått målsmans tillåtelse kommer att delta i undersökningen. Eleven 

kan när som helst välja att avbryta undersökningen om det av någon anledning inte känns bra. 

Har ni några frågor om undersökningen är ni välkomna att kontakt mig på: 

Anna Thorén 0503-105 20 

Vänliga Hälsningar 

Anna 

 

Var vänlig sätt ett kryss på raden nedan och fyll sedan i era namn 

 

Mitt barn har tillåtelse att delta i undersökningen _____ 

Mitt barn har inte tillåtelse att delta i undersökningen_____ 

Barnets namn____________________________________________________ 

Målsmans namn_________________________________________________ 
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2. CSOC – Hur jag känner mig – enkät översatt till svenska 

Observera att du behöver tillåtelse från copyrightinnehavare till CSOC för att få använda 

frågeformuläret. Se mer information på www.salutogenesis.fi 

 

Hur jag känner mig?  

Childrens Orientation Scale  

 

Här är två exempel:  

-------------------------------------------------- -------------------------------------  

Jag gillar choklad  

 

  1  2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

Om du aldrig gillar choklad, ringa in cirkel 1.  

Om du gillar choklad ibland, ringa in cirkel 2.  

Om du oftast gillar choklad, ringa in cirkel 3.  

Om du alltid gillar choklad, ringa in cirkel 4.  

-------------------------------------------------- -------------------------------------  

Jag gillar hundar  

 

  1  2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

Om du aldrig gillar hundar, ringa in cirkel 1.  

Om du gillar hundar ibland, ringa in cirkel 2.  

Om du ofta gillar hundar, ringa in cirkel 3.  

Om du alltid gillar hundar, ringa in cirkel 4.  

-------------------------------------------------- – ----------------------------------  

 

Vänligen besvara alla frågor. Det finns inga rätt eller fel, bara din känsla av hur ofta det 

händer dig. Tack för din hjälp! 
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1. De saker jag gör varje dag ger mig glädje och är roliga.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

2. När jag behöver hjälp, finns det någon i närheten för att hjälpa mig.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

3. Jag gillar att titta på tv.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

4. Jag är uttråkad med de saker som jag gör varje dag.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

5. Jag bryr mig om vad som händer runt omkring mig.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

6. Barn som jag litade på, har gjort mig besviken.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

7. Jag känner mig ofta orättvist behandlad.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  
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8. Jag gillar glass.  

 

1   2   3  4  

Aldrig Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

9. Även när saker och ting är tufft för mig, är jag säker på att det kommer att fungera till 

slut.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

 

10. Jag känner mig förvirrad, och blandar ihop saker.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

 

 

11. När mina vänner frågar mig om något, förstår jag vad de vill.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

 

12. Jag kan lösa mina problem.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

 

 

13. Jag är intresserad av massor av saker.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  
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14. Jag har svårt att göra det mesta av de saker jag måste göra.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

15. Jag gillar när läkaren/skolsköterskan ger mig en spruta.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

16. När någon blir arg på mig, jag förstår varför.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

17. Jag tycker synd om mig själv.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

 

18. Jag känner att jag inte vet vad jag ska göra i klassrummet.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  

 

 

19. När jag vill något, är jag säker på att jag ska få det.  

 

1   2   3  4  

Aldrig  Ibland   Ofta  Alltid  
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3. Beräkning av resultat - Childrens Orientation Scale CSOC (Margalit, 1996) 

Frågorna              Funktion       
1. De saker jag gör varje dag ger mig glädje och är roliga 

 
M M=Meningsfullhet 

 2. När jag behöver hjälp finns det någon i närheten för att hjälpa mig. H H=Hanterbarhet 
 3. Jag gillar att titta på TV.         Distracter B=Begriplighet 
 4. Jag är uttråkad med de saker jag gör varje dag. 

  
M 

   5. Jag bryr mig om vad som händer runt omkring mig. 
 

M 
   6. Barn som jag litade på har gjort mig besviken. 

  
H 

   7. Jag känner mig ofta orättvist behandlad. 
   

H 
   8. Jag gillar glass.           Distracter 
   9. Även när saker och ting är tufft för mig, är jag säker på att det kommer att fungera 

till slut. H 
   10. Jag känner mig förvirrad, och blandar ihop saker. 

  
B 

   11. När mina vänner frågar mig om något förstår jag vad de vill. 
 

B 
   12. Jag kan lösa mina problem. 

    
B 

   13. Jag är intresserad av massor av saker. 
   

M 
   14. Jag har svårt att göra det mesta av de saker jag måste göra. 

 
H 

   15. Jag gillar när läkaren/skolsköterskan ger mig en spruta.   Distracter 
   16. När någon blir arg på mig förstår jag varför. 

  
B 

   17. Jag tycker synd om mig själv. 
    

H 
   18. Jag känner att jag inte vet vad jag ska göra i klassrummet. 

 
B 

   19. När jag vill något, är jag säker på att jag ska få det. 
 

H 
   

            Respondent: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8     
Fråga 1 Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ibland 

  Fråga 2 Alltid Ofta Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Ibland 
  Fråga 3 Ibland Ofta Ofta Ibland Ibland Ofta Alltid Ibland 
  Fråga 4 Ibland Ibland Ibland Ibland Aldrig Aldrig Aldrig Ofta 
  Fråga 5 Aldrig Ofta Ofta Ofta Ibland Alltid Ofta Alltid 
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Fråga 6 Aldrig Ibland Ibland Ibland Aldrig Aldrig Ibland Ofta 
  Fråga 7 Aldrig Ibland Ibland Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Ofta 
  Fråga 8 Alltid Ofta Alltid Ofta Ibland Alltid Alltid Alltid 
  Fråga 9 Ofta Ofta Alltid Alltid Ibland Alltid Ofta Ofta 
  Fråga 10 Ibland Ibland Ofta Ibland Ibland Ofta Ibland Ofta 
  Fråga 11 Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Alltid Ofta 
  Fråga 12 Ibland Ofta Ofta Ofta Ofta Alltid Ofta Ofta 
  Fråga 13 Ofta Ofta Ofta Alltid Ofta Alltid Ofta Ibland 
  Fråga 14 Aldrig Ibland Ibland Ibland Aldrig Aldrig Ibland Ibland 
  Fråga 15 Alltid Ibland Aldrig Aldrig Ofta Aldrig Aldrig Aldrig 
  Fråga 16 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ofta Ofta Ibland 
  Fråga 17 Aldrig Ibland Ibland Ibland Aldrig Aldrig Ibland Ibland 
  Fråga 18 Aldrig Ibland Ibland Aldrig Ibland Aldrig Ofta Ibland 
  Fråga 19 Ofta Ibland Ibland Ibland Ibland Ofta Ibland Aldrig 
   

 
 
CSOC 16 - 64 50 46 47 50 50 58 50 39     

B 14 14 13 15 14 16 15 13 
  H 26 20 22 23 24 27 22 16 
  M 10 12 12 12 12 15 13 10 
   

 
 

          Svarsalternativ: Aldrig Ibland Ofta Alltid   
    Poäng: 

 
1 2 3 4   

      
     

  
    Observera att frågorna 4, 6,7, 10, 14, 17 och 18 ger omvända poäng! 
     


