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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka elevnärvaro i relation till känsla av sammanhang 
(KASAM) hos gymnasieungdomar i årskurs 3. 
 
Frågeställningarna för att besvara syftet är: 

• Finns det något samband mellan närvaro och grad av KASAM hos gymnasieungdomar i den 
undersökta skolan?  

• Finns det någon skillnad i grad av KASAM och elevnärvaro i de undersökta 
gymnasieinriktningarna i den undersökta skolan? 

• Finns det någon skillnad mellan kön i elevnärvaro samt grad av KASAM i den undersökta 
gymnasieskolan? 

Metod 
Undersökningen var en kvantitativ fallstudie av en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Aaron 
Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 29) användes för att mäta gymnasieelevernas grad av 
KASAM. Ur gymnasieskolans databas fick vi tillgång till statistik gällande elevernas närvaro. 
Urvalet bestod av tredjeårs gymnasieelever (N=168) fördelat på fyra st. samhällsvetarklasser (n=71) 
samt fyra st. naturvetenskapligklasser (n=97) i årskurs 3. Studien hade ett bortfall på 25 %. Elever 
under 18 år deltog inte i studien. I analysen av data användes genomgående en signifikansnivå på 5 
%. För att mäta sambandet mellan närvaro och KASAM användes ett Pearson korrelationstest.  

Resultat 
Det fanns en svag korrelation mellan närvaro och KASAM (0,238). Korrelationen var något högre 
hos elever som går samhällsvetenskaplig inriktning (0,419). Fler kvinnor (59 %) än män (41 %) 
deltog i studien. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kön och inriktning gällande KASAM. 
Medelvärdet på KASAM var 130,1 (SD 20,69). Det fanns signifikanta skillnader mellan kön och 
inriktning gällande vissa svar i KASAM enkäten. Medelvärdet på närvaro var 88,02 % (SD 10,36). 
Det fanns ingen signifikant skillnad i närvaro mellan kön. Däremot fanns en signifikant skillnad i 
närvaro mellan inriktningar. 

Slutsats 
För att sammanfatta resultatet kring korrelationen mellan KASAM och närvaro kan man konstatera 
att elevers skolnärvaro beror på något annat än KASAM. Visserligen fanns det en signifikant 
korrelation mellan KASAM och närvaro, men den var svag. Att korrelationen mellan KASAM och 
närvaro var högre för elever som går i den samhällsvetenskapliga inriktningen gav en antydan om 
att det finns utrymme för vidare forskning inom området. Resultatet gällande medianvärdet på 
KASAM instämmer tidigare forskning. Utifrån resultatet kan man anta slutsatsen att KASAM, men 
framför allt andra variabler styr en elevs vilja att gå till skolan. 



Förord 
Under våren 2006 tog vi kontakt med en gymnasieskola inom Stockholmsområdet med en undran 

om de behövde hjälp med något projekt. Anledningen till att vi valde den specifika gymnasieskolan 

var dels att vi tidigare haft förmånen att genomföra verksamhetsförlagd undervisning där och att vi i 

vår B-uppsats analyserade gymnasieskolans informationsflöde. Skolans rektor föreslog att vi skulle 

titta närmare på orsaker till gymnasieskolans elevfrånvaro på grund av att han upplevde att det hade 

blivit ett växande problem.  

  

En utgångspunkt i studien var att hitta ett teoretiskt ramverk för att kunna använda i uppsatsens 

metoddel. Aaron Antonovskys salutogena teori om hälsa inspirerade oss att se på problemet 

elevfrånvaro på ett annorlunda sätt. Istället för att se till orsaker till frånvaro vände vi på 

frågeställningen och tittade på varför majoriteten av eleverna väljer att gå till skolan. Med detta 

synsätt är det vår förhoppning att resultaten av denna studie skall inspirera oss och andra att hitta 

nya vägar att öka elevers motivation att gå till skolan. Vi vill passa på att tacka vår mentor Britta 

Thedin-Jakobsson på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm för hennes klarsynthet – vad 

annat kan man förvänta sig av en göteborgare?! Vi vill också passa på att tacka elever och personal 

på den aktuella gymnasieskolan för fantastisk hjälp. Utan Er hade det aldrig gått. Sist men inte mist 

vill vi tacka personalen på Restaurangen Au Vieux Guide i La Grave, Frankrike för deras 

uppmuntran och sköna attityd. 
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1 Introduktion 
Skolk är ett flitigt diskuterat ämne i pressen och ofta kan man läsa om hur skolor försöker få 

ordning på elevfrånvaron genom olika typer av insatser. Att skolk är ett problem i skolan blir 

ganska uppenbart när man läser Dagens Nyheters artikel ”Böter ska få elever att sluta skolka” den 

23 maj 2002. I artikeln beskrivs det att sex av tio Stockholmselever i årskurs nio under vårterminen 

2000 skolkade minst en gång. Skolborgarrådet Jan Björklund (Fp) anser att det måste bli ett slut på 

skolket. Han föreslår att föräldrar skall tvingas böta ifall deras barn inte går till skolan.1 Trots dessa 

drastiska förslag fortsätter problemet att växa, som man kan läsa i Dagens Nyheters artikel ”Skolket 

ökar på gymnasiet” den 3 december 2004, där det redovisas att elevfrånvaron i Stockholms stads 

gymnasieskolor ökat från 13,6 % till 14,9 %. Den borgliga alliansen anser att ökningen beror på att 

den rödgröna majoriteten i Stadshuset i sin skolplan valt att frånvaro inte längre skall rapporteras i 

treornas slutbetyg.2 Istället att leta efter syndabockar kan man vända sig till den fungerande 

aspekten av problemet. Vi anser att en intressant infallsvinkel i frånvaroproblematiken är att titta på 

de elever som faktiskt går till skolan och orsakerna till det istället för att se till anledningar till 

frånvaro.  

1.1 Tidigare forskning 

Forskningen om skillnader mellan skolor har ägnat sig åt vad som kännetecknar framgångsrika 

skolor som helhet. En av de centrala variablerna för att mäta skolans framgång är närvaron under 

lektionerna. Pionjären inom detta forskningsområde är Michael Rutter som är professor i 

barnpsykiatri vid psykiatriska institutet i London. Rutter har bedrivit ett omfattande 

forskningsprojekt angående skillnader mellan skolor. Den svenska forskningen har vidareutvecklat 

Rutters forskning och tagit fram PESOK modellen. PESOK är en modell för att mäta det 

pedagogiska och sociala klimatet inom skolor.    

1.1.1 Forskning om framgångsrika skolor 

Michael Rutter har undersökt 12 stycken offentliga skolor. Det ursprungliga syftet med 

undersökningen var att undersöka varför det finns skillnader mellan skolor och hur detta påverkar 

barnens utveckling. Studien fokuserade på den sociala organisationen av skolorna och på de olika 

pedagogiska miljöerna som skolorna tillhandahåller eleverna. Den sociala organisationen och den 

                                                 
1 Cecilia Bodström, cecilia.bodstrom@dn.se, Böter skall få elever att sluta skolka, 2002-05-23, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=20636, (2006-04-25). 
2 Lenita Jällhage, lenita.jallhage@dn.se, Skolket ökar på gymnasiet, 2004-12-03, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=350964, (2006-04-25). 
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pedagogiska miljön kallar Rutter för ”School process”.3 Rutter valde 12 skolor i London som 

verkade i samma geografiska miljö, hade likartade upptagningsområden och verkade under samma 

myndighet. Detta gjordes för att bättre kunna jämföra skillnaderna mellan skolornas sociala 

organisation och pedagogiska miljö.4 Skolornas sociala organisation jämfördes med fyra olika 

utfallsvariabler: elevernas närvaro, uppförande, prestationer och brottslighet. Dessa utfallsvariabler 

ansågs vara ett mått på skolans framgång.5 

 

När Rutter undersökte de olika utfallsvariablerna mellan skolorna, däribland närvaro, märkte han att 

det fanns skillnader mellan skolorna även efter det att man hade tagit hänsyn till elevernas förmåga 

och sociala bakgrund. Skolor som hade hög närvaro tenderade också att ha bättre examensresultat 

och uppförande samt mindre brottslighet.6 Man fann också att elevernas närvaro tenderade att falla 

med skolåren. Eftersom man hade tagit hänsyn till elevernas sociala bakgrund samt undersökt 

elever med likartad förmåga kunde man konstatera att skillnaderna mellan skolorna berodde på 

”något annat” inom skolorna.7 För att få fram vad detta ”något annat” var valde Rutter att 

undersöka skolorna mer ingående.  

 

För att få ökad förståelse valde Rutter att utgå från tre olika faktorer som ansågs kunna påverka 

skolans framgång. Dessa tre olika faktorer var skolans fysiska och administrativa struktur, skolans 

sociala organisation samt ekologiska variabler. Skolornas fysiska och administrativa struktur kan 

ses som de infrastrukturella och administrativa förutsättningar som skolan har för att bedriva sin 

undervisning. Dessa förutsättningar ansågs vara konstanta under en längre period. Under mera 

ingående studier visade det sig att denna faktor inte signifikant påverkar skolans framgång.8 

 

Skolans sociala organisation undersöktes i form av 46 delvariabler. Information för dessa 

delvariabler samlades in genom intervjuer med lärarna, observationer samt elevenkäter.9 När man 

undersökte delvariablerna med utfallsvariablerna närvaro, uppförande prestationer och brottslighet i 

en rangkorrelation fick man signifikanta positiva resultat i bland annat följande samband: Lärarens 

förväntningar om elevens framgång och närvaro, antalet genomförda lektioner och närvaro, lärarnas 

tillgänglighet och närvaro, lärarnas belöningssystem och närvaro samt lärarnas gemensamma 

planering av lektioner och närvaro.10  

                                                 
3 Michael Rutter, Fifteen thousand hours, (London: Open Books, 1979), s. 43. 
4 Ibid., s. 49. 
5 Ibid., s. 48. 
6 Ibid., s. 92.  
7 Ibid., s. 93. 
8 Ibid., s. 95-97. 
9 Ibid., s. 106.  
10 Ibid., s. 106-123. 



 3
 

 

I allmänhet visade det sig att skolor som fokuserade på elevers studieframgång och delegerade 

ansvar till eleverna att sköta sina studier tenderade att ha bättre resultat i utfallsvariablerna.11 

Elevernas bestraffning och lärarnas arbetsförutsättningar gav inga signifikanta resultat med någon 

av utfallsvariablerna.12  

 

Genom att slå samman resultaten av 39 av de 46 delvariablerna märkte man att variablerna 

förstärkte varandra och skapade ett mått för skolans sociala organisation eller vad Rutter benämner 

ethos, vilket kan jämföras med en sorts anda som existerar inom skolan. När man jämförde skolans 

ethos med utfallsvariablerna fann man en korrelation på 0,92 med elevers uppförande, 0,76 med 

elevers prestationer, 0,65 med närvaro och 0,68 med brottslighet.13 Alla dessa resultat var 

signifikanta.14  

 

Undersökningen gick vidare till att undersöka olika vad Rutter benämner ”ekologiska faktorer” som 

kunde påverka skillnaderna mellan skolorna. I dessa undersökningar kom man fram till att 

intagningsområdet för eleverna var av marginell betydelse när man försökte förklara skillnaderna 

mellan skolorna. Däremot var olika grupperingar bland eleverna av signifikant betydelse för de 

olika utfallsvariablerna. Rutter kallar dessa sociala grupperingar ”balance of intake”. Till dessa 

grupperingar ingick elevernas etniska ursprung, föräldrarnas sysselsättning, elevernas förmåga och 

elevernas uppförande i tidigare skolstadium. Rutter undersökte balansen mellan dessa olika 

grupperingar inom skolorna och kom bl a fram till att elevernas färdighet och uppförande under 

tidigare skolstadium korrelerade signifikant med närvaro. 

 

Sammanfattningsvis kom Rutters undersökning fram till att skolans sociala organisation och 

elevernas sociala grupperingar är av avgörande betydelse för skolans framgång gällande bl a 

närvaro. Rutter menar att dessa två faktorer bidrar till att forma skolans ethos 15. Skolans sociala 

organisation hade dock en större inverkan på skolans ethos jämfört med elevers sociala 

grupperingar. 16 I undersökningen hade skolornas ethos en signifikant korrelation med elevers 

närvaro.17   

                                                 
11 Rutter, s. 114. 
12 Ibid., s. 120. 
13 Korrelation är ett mått på hur starkt sambandet är mellan två variabler. Korrelationen kan variera från -1 till +1, där -1 
avser perfekt negativ korrelation och +1 perfekt positiv korrelation. Ifall korrelationen är 0 finns det inget samband 
mellan variablerna.  
14 Rutter, s. 140-144. 
15 Ibid., s. 184.  
16 Ibid., s. 181.  
17 Ibid., s. 143.  
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Pedagogen Lennart Grosin vid Stockholms Universitet har studerat effektiva skolor i Michael 

Rutters fotspår. Syftet med hans undersökning har varit att fastställa vad som kännetecknar det 

pedagogiska och sociala klimatet i effektiva skolor. Utifrån Michael Rutters undersökning har 

Grosin arbetat fram den organisations- och socialisationsteoretiska modellen ”PESOK”, som 

används för att förklara hur effektiva skolor arbetar gällande det pedagogiska och sociala klimatet.18  

 

”PESOK” är en dynamisk modell som omfattar såväl skolans kultur samt faktorer på strukturell 

nivå. Den kulturella nivån är grundläggande och innefattar skolans dominerande mål, värderingar 

och pedagogiskt-teoretiska antagande hos rektor och lärare. Kulturen bestämmer genom ett 

dynamiskt samspel skolans struktur d v s former för undervisning och fostran samt det sociala 

samspelet mellan rektor, lärare och elever.19 Med det menar Grosin att det huvudsakligen är lärarna 

och de andra anställda på skolan som formar det sociala och pedagogiska klimatet på skolan.20  

 

Ett välfungerande PESOK i framgångsrika skolor utmärks bl a av att skolan har en gemensam syn 

på vilka sociala spelregler som skall gälla och att elevers förmåga till ansvarstagande och 

självständigt lärande belönas. Vidare är det viktigt att skolans klimat känns varmt och 

omhändertagande för eleverna samt att de känner sig uppskattade som människor.21 

 

De positiva effekterna av ett välfungerande PESOK kommer sannolikt till stånd genom högre 

närvaro, bättre uppförande och motivation skriver Grosin. Dessa i sin tur skapar synergieffekter i 

form av fler undervisningstillfällen och bättre inlärningsmöjligheter. ”PESOK” kan således ses ha 

en koppling till elevernas närvaro.22  

1.1.2 Den tidigare forskningens betydelse för studien 

Syftet med forskningen kring det sociala och pedagogiska klimatet var att finna vad som 

kännetecknar effektiva skolor. Både Rutters och Grosins undersökningar gav intryck av vad som 

kännetecknar skolor som har hög närvaro på sina lektioner men eftersom studiernas syfte var att 

undersöka skolorna som helhet är det vanskligt att kunna dra slutsatser från materialet. Rutter 

påpekar i sin forskning att närvaro gav den svagaste korrelationen av de undersökta 

utfallsvariablerna vilket betyder att det sannolikt finns andra elevrelaterade faktorer som kan 

                                                 
18Berg Gunnar, Scherp Hans- Åke, Skolutvecklingens många ansikten, (Kalmar: Lenanders grafiska AB, 2003) s. 143  
19 Ibid., s. 143. 
20 Ibid., s. 143.  
21 Ibid., s. 145-146. 
22 Ibid., s. 145. 
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påverka närvaron under lektionerna.23 Detta resultat leder till att det finns utrymme för vidare 

forskning gällande frågor om elevernas närvaro under lektionerna. Den tidigare forskningen om 

effektiva skolor skall användas som ett informationsunderlag för frågor som eventuellt kan påverka 

elevnärvaron under lektionerna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka elevnärvaro i relation till känsla av sammanhang 

(KASAM) hos gymnasieungdomar i årskurs 3.   

 

Frågeställningarna för att besvara syftet är: 

• Finns det något samband mellan närvaro och grad av KASAM hos gymnasieungdomar i den 

undersökta skolan?  

• Finns det någon skillnad i grad av KASAM och elevnärvaro i de undersökta 

gymnasieinriktningarna i den undersökta skolan? 

• Finns det någon skillnad mellan kön i elevnärvaro samt grad av KASAM i den undersökta 

gymnasieskolan? 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, har tagit fram en teori för att 

kunna förklara de faktorer som skapar en känsla av sammanhang (benämns fortsättningsvis 

KASAM) i den mänskliga tillvaron. För att uppnå en KASAM förutsätts att man känner 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i de intryck som omvärlden utsätter individen för.24  

 

Aaron Antonovsky har forskat kring människors hälsa ur ett salutogenetiskt perspektiv. Med ett 

salutogenetiskt perspektiv menas att man utgår ifrån den friska kroppen i motsats till ett 

patogenetiskt d v s sjukdomsframkallande perspektiv.25 Enligt Antonovsky leder ett salutogenetiskt 

synsätt till att forskare ser data på ett annorlunda sätt, ställer annorlunda frågor och föreslår 

alternativa hypoteser.26 I ett salutogenetiskt perspektiv ses människan i ett kontinuum d v s i en axel 

mellan hälsa och ohälsa. Med det menas att en del av den levande människan alltid är frisk.27 Enligt 

Antonovsky är det centralt att fokusera på den ”mystiska rörelsen” i riktning mot den friska polen i 

kontinuumet när man tillämpar ett salutogenetiskt perspektiv.28  

                                                 
23 Rutter, s. 173. 
24 Antonovsky Aaron, Hälsans mysterium, (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 34-35. 
25 Ibid, s. 34. 
26 Ibid., s. 34-35. 
27 Antonovsky, s. 23. 
28 Ibid., s. 15. 
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Antonovsky tar upp stressorer som de olika faktorer som rubbar en individs mentala eller fysiska 

hälsa. Stressorer kan utlösas av de stimuli d v s intryck som omvärlden utsätter en individ för. För 

att kunna flyttas mot den friska polen är det av avgörande betydelse huruvida individen klarar av att 

hantera dessa olika stimuli för att undvika att dessa utlöser stressorer.29  

 

Enligt Antonovsky är KASAM en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till de yttre och inre stimuli man möts 

av.30  KASAM är uppbyggt av tre stycken komponenter; meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Dessa tre komponenter samverkar och avgör om individen har ett starkt eller svagt 

KASAM.31 

 

Begriplighet syftar till en individs förmåga att uppleva yttre och inre stimuli som ordnade, 

strukturerade och förnuftsmässigt gripbara. En individ som har en hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att de stimuli denne kommer att möta i framtiden är förutsägbara. Om något oväntat 

sker kan denna individ ordna och förklara dessa.32  

 

Hanterbarhet förklarar till vilket grad man upplever att det finns resurser till ens förfogande för att 

möta de yttre och inre stimuli. Om individen har en hög känsla av hanterbarhet kommer individen 

inte att känna sig som ett offer för omständigheterna utan kan hantera situationen med de resurser 

som finns tillgängliga.33   

 

Meningsfullhet syftar till vilken utsträckning individen ser att livet har en känslomässig betydelse. 

Med det menar Antonovsky att en individ med en hög känsla av meningsfullhet ser de krav som 

ställs i livet värda att investera och engagera sig i.34  

 

De tre komponenterna i KASAM är ”oupplösligt sammanflätade” och förstärker varandra 

innebörders. Vissa av komponenterna förutsätter en viss nivå av en annan komponent, till exempel 

hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet.35 Antonovsky ser meningsfullhet som den 

viktigaste av de tre komponenten, utan den blir vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet 

                                                 
29 Ibid., s. 12. 
30 Ibid., s. 41. 
31 Ibid., s. 38. 
32 Ibid., s. 39. 
33 Ibid., s. 40. 
34 Ibid., s. 41. 
35 Antonovsky., s. 43. 
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särskilt långvarig.36 Antonovsky menar att återkommande livserfarenheter bygger upp de olika 

komponenterna som i sin tur förstärker en individs KASAM.37  

 

En individs KASAM mäts med hjälp av en enkät som består av olika frågor angående individens 

upplevelser och förväntningar om sitt liv.38 KASAM mäts med en skala från 29 till 203 där varje 

fråga i enkäten har en skala från 1-7 poäng. Dessa poäng räknas ihop för att få ett KASAM-värde.39 

1.3.1 Forskning kring KASAM 

Forskningen kring KASAM och dess korrelation med olika undersökningsvariabler har rönt stort 

intresse bland forskare. Genom att använda olika typer av statistiska test har forskare undersökt hur 

en individs KASAM påverkar dennes förmåga att hantera stressorer i olika typer av sammanhang.   

 

Många undersökningar har gjorts där man har analyserat korrelationen mellan KASAM och olika 

undersökningsvariabler. Forskarna Lustig och Strauser tittade på korrelationen mellan KASAM och 

karriärstankar hos 156 första års collegestudenter. Forskarnas slutsats var att det fanns en signifikant 

korrelation mellan högt KASAM och mindre negativa karriärs tankar. Forskarna fann inte några 

signifikanta skillnader gällande könstillhörighet eller etnisk bakgrund.40  

 

Lustig och Strauser undersökte även gruppens korrelation mellan KASAM och arbetskompetens 

samt inställning till arbete. Forskarna fann att det fanns en signifikant korrelation mellan 

arbetskompetens och KASAM samt mellan inställning till arbete och KASAM. Därefter utökade 

man undersökningen genom att titta på om det fanns en korrelation mellan arbetskompetens samt 

inställning till arbete med KASAM utifrån könstillhörighet och etnisk bakgrund. Forskarna fann 

ingen signifikant korrelation när man jämförde dessa variabler med kön och etnisk bakgrund.41    

 

Forskarna Von Bothmer och Fridlund undersökte om det fanns en korrelation mellan KASAM och 

upplevd hälsa samt mellan KASAM och karaktärs variabler såsom; optimism, negativism, ängslan 

med mera.  Man ville även undersöka om könstillhörighet påverkade korrelationen mellan dessa 

variabler. Undersökningen gjordes på 5000 slumpvis utvalda universitetsstudenter i sydvästra 

Sverige. Forskarna fann inga signifikanta skillnader gällande studenternas ålder eller mellan 

studenter som hade eller inte hade föräldrar med akademisk bakgrund. Däremot fann man en stark 
                                                 
36 Ibid., s. 44. 
37 Ibid., s. 52. 
38 Ibid., s. 227-234.  
39 Ibid., s. 107-112. 
40 Daniel Lustig , David Strauser , “The Relationship Between Sense of Coherence and Career Thoughts”, The Career 
Development Quarterly, 51, (2002: Sept), s. 8.  
41 Ibid., s. 137. 
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signifikans gällande korrelationen mellan karaktärsdraget ”optimism” och KASAM, men bara hos 

kvinnor. Denna slutsats ledde forskarna till att ifrågasätta om Antonovskys KASAM modell är 

könsneutral42  

 

Nilson, forskare inom sociologisk-medicin vid Umeå universitet, hade i sin studie som syfte att 

studera KASAM och dess relation till hälsa, sjukdom och tillfrisknande. Nilsson undersökte även 

om det fanns könsrelaterade skillnader bland de 1802 försökspersonerna. Resultatet ifrån studien 

visade att det inte fanns några skillnader mellan könen gällande KASAM-värde. I undersökningen 

visade det sig att försökspersonernas KASAM ökade med ålder. När forskaren sedan jämförde de 

två åldersgruppernas KASAM-värde med deras upplevde hälsa visade det sig att det fanns en 

signifikant korrelation mellan svagt KASAM och dålig upplevd hälsa, lågt socialt stöd och lågt 

emotionellt stöd. Man fann ingen signifikant korrelation mellan svagt KASAM och yrke samt 

utbildningsnivå.43   

 

Forskarna i medicin Eriksson och Lindström hade i sin studie som syfte att jämföra empiriska 

medicinska fakta gällande hälsa med KASAM:s förmåga att förklara och mäta hälsa. Forskarna 

kom fram till att korrelationen mellan KASAM och upplevd hälsa är starkt signifikant. Detta 

resultat var oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund. Forskarnas slutsats var att KASAM 

verkar kunna förutse framtida upplevd hälsa.44 

 

KASAM;s frågeformulär har använts på 33 språk i 32 länder och det finns minst 15 olika versioner 

på enkäten. De två som används mest är dock KASAM skala 29 och 13. Forskarna har jämfört 

resultaten i 124 olika studier där man använt KASAM 29 och sett att resultaten är tillförlitliga då 

Cronbachs alpha skala har ett spann på mellan 0.70 till 0.95.45 Eriksson och Lindström jämförde 

även resultaten ifrån 127 forskningsrapporter som använt sig av KASAM 13. Cronbachs skalan 

varierade mellan 0.70 till 0.92. Detta visar att även KASAM 13 är tillförlitligt. Medelvärdet på de 

124 forskningsrapporter som använde KASAM 29 varierar mellan 100.50 (SD 28.50) till 164.50 

(SD 17.10) poäng. Gällande KASAM 13 är motsvarande siffror 35.39 (SD 0.10) respektive 77.60 

(SD 13.80) poäng. Forskarnas slutsats är att både KASAM 29 och 13 är tillförlitliga instrument för 

                                                 
42 Margareta Von Bothmer, Bengt Fridlund, “Self-rated health among university students in relation to sense of 
coherence and other personality traits”, Scandivavian Journal of Caring Sciences, 17, (2003), s. 355.  
43 Berit Nilsson, Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? – Aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala 
faktorer, (Umeå: Umeå Universitet, 2002), s. 41. 
44 Monica Eriksson, Bengt Lindström, “Validating of Antonovsky´s sense of coherence scale: a systematic review”, 
Community Health, 60, (2006), s. 376-381. 
45 Cronbachs alpha är ett statistiskt trovärdighetsmått. En Cronbachs alpha över 0,70 anses acceptabel inom 
samhällsvetenskaplig forskning.   
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att mäta hur människor klarar av att hantera stressfulla situationer och behålla sin hälsa oberoende 

av ålder, kön eller etnisk bakgrund.46  

 

Gemensamt för alla studier gällande KASAM var att det inte fanns en signifikant skillnad i mellan 

KASAM mellan kön samt etnisk bakgrund. Däremot fann forskarna signifikanta skillnader kopplat 

till kön då man mer specifikt undersökte olika korrelationer mellan KASAM och t ex psykosociala 

karaktärsdrag såsom optimism, inställning till arbete och mindre negativa karriärstankar. När man 

undersökte korrelationen mellan KASAM och emotionella undersökningsvariabler visade det sig att 

kvinnors KASAM-värde påverkas mer än mäns vid olika skeenden i livet. Detta att kvinnors 

KASAM-värde i en del forskning visat sig påverkas mer än mäns har lett till kritik om att KASAM 

inte är obundet av kön.  

 

En motpol till denna kritik är Eriksson och Lindström som i sin forskning kommit fram till att 

KASAM är ett tillförlitligt instrument för att mäta hur människor klarar av att hantera stressfulla 

situationer och behålla sin hälsa oberoende av ålder, kön eller etnisk bakgrund.47 Ingen tidigare 

forskning har gjorts där man har analyserat korrelationen mellan KASAM och elevnärvaro. Av den 

anledningen är tidigare forskning där man undersökt kopplingen mellan KASAM och olika 

undersökningsvariabler viktig för att vi skall kunna jämföra våra resultat.     

 

1.3.2 Det teoretiska ramverkets relevans för studien 

I denna uppsats används KASAM för att mäta huruvida eleverna känner att deras tillvaro känns 

meningsfull, begriplig och hanterbar. Antonovskys teori har tillämpats i undersökningen genom att 

utgå från elevers närvaro på lektionerna d v s man fokuserar på den fungerande aspekten av 

problemet och tar lärdom av den. Att eleven känner sitt liv som meningsfullt, begripligt och 

hanterbart kan ses som en förutsättning att lyckas även i skolan. Tidigare forskning har visat att 

graden av KASAM har en koppling till bl a människors mentala och fysiska välmående samt 

arbetsframgång. Detta faktum gör det intressant att undersöka huruvida elevernas grad av KASAM 

påverkar elevers närvaro i skolan.  

                                                 
46 Eriksson, s. 376-381. 
47 Ibid., s. 376-381. 
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2 Metod 
Undersökningen gjordes som en fallstudie på en gymnasieskola inom ett specifikt område – i detta 

fall elevnärvaro. Den undersökta gymnasieskolan valdes för att den visade ett intresse för det 

aktuella undersökningsområdet. I detta kapitel presenteras upplägget av studien.  

2.1 Datainsamlingsmetod och procedur 

Gymnasieskolan tillhandahöll ifrån deras databas ett omfattande statistiskt material gällande elevers 

närvaro under lektionerna i gymnasieskolan. Från gymnasieskolans sida gavs tillstånd att använda 

materialet i undersökningen efter behov.  

 

För att kunna besvara frågeställningen valdes en kvantitativ metod där enkäter kombinerades med 

det statiska materialet. Enkäten baserade sig på Aaron Antonovskys livsfrågeformulär som 

fungerade som ett verktyg för att mäta elevernas grad av KASAM. Enkäten bestod av tre delar som 

berörde områdena meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.48 Enkäten fanns som en kortare 

respektive längre version varav den längre versionen (KASAM 29) valdes för undersökningen. 

Detta gjordes för att få ett bredare informationsunderlag. Enkäten kombinerades med frågor rörande 

elevernas kön, klass och studieinriktning. Den utdelade enkäten finns som bilaga 1. 

 

Enkäterna delades ut på olika lektioner i skolan. Den ansvarige läraren för respektive lektion 

kontaktades i förhand för att kunna komma överrens om en lämplig tidpunkt för att genomföra 

undersökningen. Enkäten delades ut till elever vid de utvalda gymnasieklasserna av författarna. Ett 

försättsblad innehöll skriftlig information om studiens syfte och finns som bilaga. 2. Delar av den 

muntliga informationen fanns inte med på försättsbladet, vilket innehöll en uppmaning om att 

försöka svara på samtliga frågor utan hjälp, men vid behov så fanns författarna tillgängliga. De 

medverkande fick behålla försättsbladet, för att kunna ta del av det färdiga resultatet. Ifyllandet av 

enkäten tog mellan 10-15 minuter i respektive klass.   

 

Inför undersökningen informerades eleverna om undersökningens karaktär för att ge en rättvisande 

bild om undersökningens syfte. Eleverna erbjöds en möjlighet att när som helst ställa frågor eller att 

avbryta studien ifall de så önskade. Ifall eleven inte önskade att svara på någon av frågorna i 

enkäten erbjöds en möjlighet att reservera sig från den aktuella frågan. Alla elever i undersökningen 

behandlades anonymt. Författarna var måna om att inte bli kopplade till skolan eller någon annan 

                                                 
48 Eriksson, s. 227-234. 
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institution som har ett intresse i gymnasieskolan. Av den anledningen informerades eleverna även 

om undersökningens opartiska karaktär. 

2.2 Urval 

Urvalet bestod av fyra klasser i samhälls- respektive naturvetenskaplig inriktning i årskurs 3. 

Samhällsvetarklasserna hade olika specialinriktningar. De var; samhälle, estetisk och två klasser 

med ekonomiinriktning. Naturvetarklasserna hade även de olika specialinriktningar, vilka var; 

matematik, matematik data, naturvetenskap och estetisk inriktning. Urvalet av dessa åtta klasser 

gjordes för att kunna se ifall det fanns en skillnad mellan resultaten i de olika inriktningarna samt 

för att kunna säkra att största delen av respondenterna var myndiga. Elever under 18 år deltog inte i 

undersökningen. Sammanlagt undersöktes 168 elever varav 97 stycken från det naturveteskapliga 

programmet och 71 stycken från det samhällsvetenskapliga programmet. Undersökningen 

omfattade inga specialprogram i gymnasiet vilka medvetet valdes bort för att bättre kunna jämföra 

resultaten.   

2.3 Databearbetning 

Varje enkät tilldelades ett ID nummer varefter enkäterna kopplades med respektive elevs närvaro i 

skolan under hela skolåret tills undersökningen gjordes. Därefter förstördes uppgiften om elevens 

namn från enkäten. Enkätsvaren samt informationen om elevnärvaro fördes in på Minitab för 

bearbetning. För att mäta sambandet mellan två variabler användes ett Pearson korrelationstest. För 

att få ytterligare information om bortfallet och dess betydelse för undersökningen gjordes en 

jämförelse mellan grupperna som deltagit respektive inte deltagit i undersökningen. Resultatet från 

denna analys presenteras i kapitlet ”Tillförlitlighet och validitet”. I Minitab användes genomgående 

en signifikansnivå på 5 %. All data som presenteras i arbetet rörande olika typer av analyser är 

statistiskt signifikanta på 5 %:s nivå ifall ingen annan information anges. 

2.4 Tillförlitlighet och validitet   

Undersökningen gjordes på en gymnasieskola vilket gör att resultatet på undersökningen inte kan 

generaliseras till andra skolor och sammanhang. Ett flertal studier har genomförts där man 

undersökt validiteten i Antonovskys livsfrågeformulär som användes som underlag för enkäten. 

Dessa undersökningar har kommit fram till att validiteten är god.49  

 

Undersökningen omfattade 168 elever varav 34 stycken inte deltog i enkätundersökningen. Orsaken 

till bortfallet var att dessa elever inte var närvarande på lektionen när enkätundersökningen 

                                                 
49 Eriksson, s. 108. 
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genomfördes. Det fanns det åtta elever som deltog i undersökningen men som inte hade svarat på 

alla frågor i enkäten eller som hade angett ett svar som var utanför den angivna skalan. Dessa 

svarsbortfall räknades som ett verkligt bortfall eftersom det var omöjligt att räkna fram ett 

KASAM-värde när vissa frågor var obesvarade. Dessa två typer av bortfall medförde ett totalt 

bortfall i undersökningen på 25 %. 

 

För att kunna se ifall det fanns en signifikant skillnad i elevnärvaron mellan den undersökta gruppen 

och bortfallet gjordes ett t-test50 mellan de två grupperna. Testet kom fram till att det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande närvaro på 5 %:s nivå. Detta betyder att bortfallet 

kan ha påverkat resultatet i undersökningen eftersom gruppen som inte besvarade enkäten hade en 

signifikant lägre närvaro. 47 % av bortfallet är elever som går naturvetenskaplig inriktning och 53 

% är elever som går samhällsvetenskaplig inriktning.   

3 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Kapitlet är indelat till fem delar. I första delen 

beskrivs bakgrundsinformation om urvalsgruppen. I andra och tredje delen presenteras resultat om 

elevernas närvaro och KASAM. I fjärde kapitlet presenteras korrelationen mellan KASAM och 

närvaro samt i det femte kapitlet sammanfattas resultatet.  

3.1 Allmän information 

Enkätundersökningen omfattade fyra klasser med samhälls- respektive fyra med naturvetenskaplig 

inriktning i årskurs 3. Fördelningen mellan de undersökta klasserna är uppdelat på inriktning och 

kön de redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Fördelning mellan de undersökta klasserna uppdelat på inriktning och kön. 

Inriktning Klass 
Antal medverkande 
elever Andel män Andel Kvinnor 

N1 15 47% 53% 
N2 18 61% 39% 
N3 15 40% 60% 
N4 24 21% 79% 

Naturvetenskaplig 

Totalt 72 40% 60% 
S1 9 33% 67% 
S2 19 37% 63% 
S3 12 50% 50% 
S4 14 21% 79% 

Samhällsvetenskaplig 

Totalt 54 35% 65% 
Hela undersökningen 126 41% 59% 

                                                 
50 T-testet är ett statistiskt verktyg för att utröna om skillnader i medelvärde kan förklaras av slump eller av en 
alternativhypotes. 
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Fördelningen mellan de två inriktningarna var 72 och 54 i den naturvetenskapliga respektive 

samhällsvetenskapliga inriktningen. Fler kvinnor deltog i undersökningen i båda inriktningarna. 

Fördelningen mellan kön i de enskilda klasserna är varierande och fler kvinnor deltog i 

undersökningen i alla utom två klasser. Högsta antalet män som deltog i underökningen återfinns i 

klass N2 som har klassisk naturvetenskaplig specialinriktning. Högsta antalet kvinnor finns i 

klasserna N4 och S4 som har estetiskt specialinriktning. I de övriga klasserna har N1 en matematisk 

specialinriktning, N3 en matematik- och data specialinriktning, S1 en klassiskt 

samhällsvetenskaplig specialinriktning och S2 samt S3 en ekonomisk specialinriktning. Antalet 

elever som deltog i undersökningen per klass varierade mellan 9 och 24.  

3.2 Urvalets närvaro 

De undersökta elevernas närvaro hade ett medelvärde på 88,02 % och en standardavvikelse på 

10,36. Den lägsta närvaron i urvalet var 50 % och det högsta var 99 %. Fördelningen av variabeln 

närvaro är inte jämnt normalfördelat eftersom fördelningen har en svans till vänster. Gränserna för 

den första och tredje kvartilen51 är 84 % respektive 95,25 %. Ifall man delar upp variabeln närvaro 

på inriktning märker man att elever som går naturvetenskaplig inriktning bidrar mera till den sneda 

fördelningen. Histogram över variabeln närvaro med normalkurva presenteras i diagram 1. 

Histogram över variabeln närvaro uppdelat på inriktning finns som bilaga 3.   

Närvaro

A
nt

al

1101009080706050

40

30

20

10

0

Mean 88,02
StDev 10,36
N 126

Histogram över variabeln närvaro med normalkurva

 
Diagram 1. Histogram över variabeln närvaro med normalkurva.  
                                                 
51 För ett statistiskt material är kvartilerna, de tre variabelvärden som, när det är möjligt, delar upp materialet i fyra lika 
stora delar. Det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek. 
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I tabell 2 representeras elevernas närvaro uppdelat på kön, klass och inriktning. Siffran närvaro 

representerar andelen genomförd lektionstid där eleven har varit närvarande och denna siffra 

inkluderar även eventuella förseningar från lektionerna. Medianvärdet används för att undvika 

enstaka ytterligheters påverkan på resultatet. 

 

Tabell 2. Elevernas närvaro uppdelat på kön, klass och inriktning. 

Inriktning Klass Median Närvaro 
Median 
närvaro män 

Median närvaro 
kvinnor 

N1 97% 96% 97% 
N2 90% 89% 95% 
N3 95% 95% 95% 
N4 92% 93% 91% 

Naturvetenskaplig 

Totalt 94% 93% 94% 
S1 85% 92% 83% 
S2 81% 76% 86% 
S3 80% 78% 81% 
S4 94% 92% 94% 

Samhällsvetenskaplig 

Totalt 86% 80% 88% 
Hela undersökningen 90% 90% 91% 

 

Elever som gick naturvetenskaplig inriktning hade en signifikant högre närvaro jämfört med elever 

som gick samhällsvetenskaplig inriktning. Det kvarstod en signifikant skillnad ifall man delade upp 

resultatet på kön. Både män och kvinnor som går den naturvetenskapliga inriktningen hade en 

signifikant högre närvaro på lektionerna jämfört med elever som går i den samhällsvetenskapliga 

inriktningen. Kvinnor som går i den samhällsvetenskapliga inriktningen hade en signifikant högre 

närvaro jämfört med män i samma inriktning. När man ser på hela undersökningen fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors närvaro hos de undersökta eleverna.  

 

Eftersom större delen av de undersökta eleverna går den naturvetenskapliga inriktningen fanns det 

anledning till att räkna ett vägt medelvärde för att se om det fanns skillnader mellan könen i hela 

undersökningen om antalet elever i de båda inriktningar skulle vara lika stor. Ett vägt medianvärde 

för närvaron för hela undersökningen var 89 %. Ett vägt mediannärvaro för män och kvinnor i hela 

undersökningen var 85 % respektive 91 %. Ifall man ser på elever som hade en lägre närvaro än 75 

% är könsfördelningen jämn mellan dessa elever. Sju av elva av dessa elever går 

samhällsvetenskaplig inriktning. De elever som hade lägst närvaro var oftast män som går i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen. Den hösta närvaron hade klass N1 (matematiskt 

specialinriktning). I de klasser som läser samhällsvetenskaplig inriktning hade klass S4 (estetisk 

specialinriktning) högst närvaro.  
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Spridningen på männens närvaro var något högre jämfört med kvinnornas närvaro. Eftersom 

avståndet mellan den första och tredje kvartilen var mycket likt mellan kvinnor och män berodde 

männens större spridning på enstaka värden som avvek avsevärt från medianen. Medelvärdet för 

männens närvaro var 86,5 % vilket antyder om att dessa avvikande värden låg avsevärt lägre än 

medianen.  

 

Ifall man såg på spridningen uppdelat på kön och inriktning hade män som går i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen den största standaravvikelsen (14,25) och män som går i den 

naturvetenskapliga inriktningen den minsta standardavvikelsen (6,35). Kvinnornas 

standardavvikelse för den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga inriktningen var 9,12 

respektive 7,88. Spridningen i variabeln närvaro uppdelat på kön och inriktning presenteras i tabell 

3. 

 

Tabell 3. Närmare analys av variabeln närvaro. 

Median Standardavvikelse IQR* 
 Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män 
Närvaro 90% 91% 90% 10,36 8,83 12,15 11,25% 12,00% 11,75%
Närvaro nat 94% 94% 93% 7,92 9,12 6,35 8,75% 9,00% 8,50%
Narvaro sam 86% 88% 80% 11,51 7,88 14,83 11,50% 12,00% 29,00%
* Inter quartile range (avståndet mellan första och tredje kvartilen i datat) 
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3.3 Urvalets känsla av sammanhang (KASAM) 

Medelvärdet för de undersökta elevernas KASAM var 130,1 och hade en standardavvikelse på 

20,69. Fördelningen följde ganska bra en normalfördelning. Det högsta uppmätta KASAM-värdet 

för en individ var 169 och det lägsta 75. Avståndet mellan den första och den tredje kvartilen var 

30,25. Histogram över variabeln KASAM med normalkurva presenteras i diagram 2.   

 

 
KASAM

A
nt

al

19016013010070

25

20

15

10

5

0

Mean 130,1
StDev 20,69
N 126

Histogram över variabeln KASAM med normalkurva

  
Diagram 2. Histogram över variabeln KASAM med normalkurva.  
 

KASAM-värdet för de undersökta eleverna var förhållandevis jämnt. Det fanns ingen signifikant 

skillnad i KASAM-värde jämfört med kvinnor och män som deltog i undersökningen, varken 

sammanlagt eller uppdelat på inriktning. Det högsta KASAM-värdet hade klass N3 och det lägsta 

KASAM-värdet hade klass N4. Klasserna S1 och S3 hade de högsta respektive lägsta värdena i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen. Klass S4 (estetisk specialinriktning) hade ett KASAM-värde 

som signifikant högre än medianen på undersökningen. S4 hade även den högsta närvaron i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen. I många klasser fanns det en skillnad i KASAM-värde mellan 

könen. Dessa skillnader var dock inte statistiskt signifikanta och var oberoende av könsfördelningen 

i respektive klass.  Dessa resultat presenteras i tabell 4.   
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Tabell 4. KASAM uppdelat på inriktning, klass och kön. 

Inriktning Klass Median KASAM  
Median 
KASAM män 

Median KASAM 
Kvinnor 

N1 131 135,5 108 
N2 131 129 140 
N3 143 144 123 
N4 121 113 127 

Naturvetenskaplig 

Totalt 130,5 131 128 
S1 142 144 137 
S2 131 126 132 
S3 123 123 124 
S4 137,5 122 139 

Samhällsvetenskaplig 

Totalt 132 130 136 
Hela undersökningen 131 131 131,5 

 

Genom en analys av spridningen på KASAM-värdet och dess olika komponenter kunde man 

analysera hur samlade svaren var inom gruppen. Komponenterna hanterbarhet och meningsfullhet 

hade en större spridning jämfört med begriplighet. Både de undersökta kvinnorna och männen var 

mest eniga om frågor rörande begriplighet. Enligt svaren hade kvinnorna som deltog 

undersökningen en något större spridning i sina KASAM-värden jämfört med män. 

Standardavvikelsen på kvinnornas KASAM-värde var 21,38 och männens 19,89. Avståndet mellan 

första och tredje kvartilen för kvinnornas och männens KASAM-värde var 34,25 respektive 27,25. 

Skillnaden beror på att kvinnorna hade en större spridning inom komponenten meningsfullhet, 

vilket betyder att det fanns enstaka KASAM-värden som avvek avsevärt från medianen. En närmare 

analys av spridningsdiagrammet som finns som bilaga 4 ger samma information. Spridningen i 

KASAM och dess olika komponenter presenteras i tabell 5. 

   

Tabell 5. Närmare analys av variabeln KASAM och dess komponenter.  

Median Standardavvikelse IQR* 
 Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män 
KASAM 131 131,5 131 20,69 21,38 19,82 30,25 34,25 27,25
Meningsfullhet 39 40 39 8,155 8,56 7,59 10,25 13 8,75
Begriplighet 40 40 39,5 7,068 6,96 7,26 9 8,25 8,75
Hanterbarhet 48 47 50 8,595 8,47 8,73 12 13,25 11,75
* Inter quartile range (avståndet mellan första och tredje kvartilen i datat) 

 

I tabell 6 presenteras medianvärdet för de olika KASAM komponenterna för sig uppdelat på klass 

och inriktning. Resultaten i de olika komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

kunde inte jämföras mellan varandra eftersom det är ett olikt antal av frågor för varje komponent i 

enkäten. Komponenterna kunde dock jämföras var för sig och genom att jämföra resultatet med 

medianvärdet för hela undersökningen. Av tabellen framgår det att de undersökta eleverna hade 
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mycket lika värden i de olika komponenterna och att det inte fanns signifikanta skillnader mellan 

klasser och inriktning.  

 

Tabell 6. KASAM komponenterna uppdelat på klass och inriktning. 

Inriktning Klass Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet 
N1 37 40 52 
N2 41,5 40,5 51 
N3 41 44 48 
N4 38 40 43 

Naturvetenskaplig 

Totalt 39 40 48 
S1 44 40 51 
S2 39 37 47 
S3 36 37,5 44 
S4 42 39,5 52 

Samhällsvetenskaplig 

Totalt 40 38,5 48 
Hela undersökningen 39 40 48 

 

Följande histogram (diagram 3) presenterar skillnader i de olika KASAM komponenterna uppdelat 

på kön och inriktning. Från histogrammet framgår det att det fanns en skillnad i komponenten 

meningsfullhet mellan kvinnor och män som går samhällsvetenskaplig inriktning. Denna skillnad 

var dock inte statistiskt signifikant. Däremot fanns det en signifikant skillnad i komponenten 

hanterbarhet mellan män och kvinnor som går naturvetenskaplig inriktning. Denna skillnad berodde 

på att det fanns ett värde (21) bland kvinnornas svar som låg avsevärt lägre än medianen. Ifall man 

bortsåg från detta värde fanns det ingen signifikant skillnad mellan könen i komponenten 

hanterbarhet bland elever som går naturvetenskaplig inriktning.  
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Skillnader i KASAM komponenterna uppdelat på kön och inriktning
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Diagram 3. Histogram över skillnader i KASAM komponenterna uppdelat på kön och inriktning. 
 

I en mer ingående analys av de samlade svaren i KASAM enkäten kommer det fram att de 

undersökta eleverna i huvudsak hade en positiv anda och god framtidstro. I fråga 2, ”När du talar 

med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?”, upplevde eleverna att de i huvudsak 

blev förstådda (medelvärde 2,6). Den positiva andan i sina nuvarande liv kommer fram i frågorna 8, 

där elever i huvudsak tyckte att livet var ”alltigenom intressant” (medelvärde 2,9). I fråga 14 fann 

majoriteten av eleverna att det gick att finna en lösning på livets svårigheter (medelvärde 2,4). Den 

positiva framtidstron kom fram i frågorna 12, 23 och 28. I fråga 12 ansåg de flesta att de saker som 

de kommer att göra i framtiden är fascinerande (medelvärde 2,7) och i fråga 23 ansåg de flesta att 

deras framtida liv kommer att ha mål och mening (medelvärde 5,4). I fråga 28 tyckte majoriteten att 

de kommer att lyckas att övervinna svårigheterna i deras framtida liv (medelvärde 2,8).  

 

En liten majoritet ansåg att deras liv haft många förändringar hitintills (fråga 11, medelvärde 3,2) 

och trodde att förändringarna också kommer att fortsätta i framtiden (fråga 18, medelvärde 3,0). 

Dessa två frågor hade det lägsta KASAM-värdet. Majoriteten av de sammansatta svaren var 

samlade kring mittpunkten på svarsskalan, d v s mellan värdena 3 och 5. Standardavvikelsen på de 

olika svaren låg mellan 1,1 och 1,8. De högsta standardavvikelserna hade frågorna 22, 24, 29 och 

30. De undersökta eleverna var mest eniga om svaret i fråga 3 som berör respondenters erfarenheter 

av att samarbeta med andra (Standardavvikelse 1,1; medelvärde 4,4) och minst eniga om svaret i 

fråga 24 rörande respondentens tro på att det kommer att finnas människor som man kan lita på i 
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framtiden (standardavvikelse 1,8; medelvärde 2,6). Det fanns inga gemensamma svar som kunde 

tolkas som negativa i de samlade svaren. Det genomsnittliga KASAM-värdet per svar var 4,49. 

 

På frågonivå fanns det lite skillnader gällande svaren mellan kön och inriktning. I de 29 frågor som 

berör individens KASAM kunde man dock finna följande signifikanta skillnader mellan svaren. 

Gällande enkätfråga 5 hade de undersökta männen en starkare känsla av att de inte riktigt brydde sig 

om vad som händer omkring dem. I enkätfråga 19 kom det fram att de undersökta männen oftare 

brukar lämna otrevliga händelser bakom sig och fortsätta med livet. Enkätfrågorna med resultat 

uppdelat på kön finns som bilaga 5. En sammanslagning av alla enkätsvar och deras 

standardavvikelse finns som bilaga 6.   

 

Svaren uppdelat på inriktning var mycket nära medelsvaret på varje fråga. Elever som läser 

samhällsvetenskaplig inriktning var mera positiva till att det kommer att finnas en lösning till livets 

svårigheter i fråga 14. Enkätfrågor med resultat uppdelat på inriktning finns som bilaga 7.  

 

När man undersöker enkätsvaren på klassnivå gick det inte att hitta några större avvikelser. Vissa 

klasser följde medelsvaren tätare än andra. S3 hade ett lågt KASAM jämfört med de andra 

klasserna. Orsaken till det låga KASAM-värdet berodde på enstaka individer som hade 

genomgående angivit svar som avvek mycket från mediansvaret. Eftersom urvalet i denna klass var 

relativt liten ledde dessa enstaka avvikelser till större utslag i gruppvärdet jämfört med ett större 

urval. Klass S4 hade svarat på enkätfrågorna i huvudsak ovanför medianvärdet och största 

avvikelsen från medianen blir i fråga 4 där majoriteten hade en positiv inställning till samarbete 

med andra. I denna fråga hade 13 av 14 elever angivit ett svar mellan 5-7. Även klasserna S1 och 

N3 angav genomgående svar som låg nära eller högre än medianen. Den gemensamma nämnaren 

för klasserna som hade högst KASAM var att 15 elever eller mindre hade deltagit i undersökningen. 

Enkätfrågor med resultat uppdelat på klass finns som bilaga 8.  

 

För att kunna se till vilken grad det fanns ett linjärt samband mellan de olika KASAM-

komponenterna gjordes en korrelationsanalys mellan de olika komponenterna. Resultaten av denna 

analys presenteras i tabell 7. 

 
Tabell 7. Korrelation mellan de olika KASAM komponenterna. 

 Meningsfullhet Begriplighet  
Begriplighet 0,33   
Hanterbarhet 0,69 0,67
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Komponenten hanterbarhet hade en relativt hög korrelation med både meningsfullhet och 

begriplighet vilket betydde att ett högt värde gällande komponenterna meningsfullhet eller 

begriplighet ofta medföljdes av ett högt värde i komponenten hanterbarhet eller vice versa.  

Korrelationen mellan komponenterna meningsfullhet och begriplighet var något svagare.  

3.4 Sambandet mellan närvaro och KASAM 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan graden av KASAM och mängden närvaro hos 

de undersökta eleverna gjordes en korrelationsanalys mellan närvaro och KASAM. Analysen kom 

fram till att det fanns en svag men dock signifikant korrelation (0,238) mellan de undersökta 

elevernas skolnärvaro och KASAM. Ett spridningsdiagram över de aktuella värdena uppdelat på 

kön presenteras i diagram 4. Som det kom fram i förra kapitlet ser man från diagrammet att enstaka 

individer hade en väldigt låg närvaro i skolan, medan andra värden var mer samlade. 
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Diagram 4. Spridningsdiagram över variablerna närvaro och KASAM 
 

Ifall man jämförde de olika komponenternas bidrag till korrelationen kunde man märka att 

meningsfullhet och hanterbarhet bidrog ungefär lika mycket medan korrelationen på begriplighet 

var något svagare och inte signifikant. Ifall man slog ihop två olika komponenter och tog 

korrelationen med närvaro fick man den högsta korrelationen 0,251 med meningsfullhet plus 

hanterbarhet. Män hade högre korrelation mellan närvaro och KASAM (0,338) jämfört med kvinnor 

(0,173). Kvinnornas resultat var dock inte statistiskt signifikant. Ifall man bortsåg ifrån att vissa 

resultat inte var signifikanta hade männen högre korrelation gällande alla KASAM komponenterna. 
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Den högsta korrelationen var den mellan meningsfullhet och närvaro för män. De olika 

korrelationerna redovisas i tabell 8. Osignifikanta resultat i tabellen redovisas i parentes.  

 

Tabell 8. Korrelation mellan KASAM och närvaro. 

 KASAM Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet 
Närvaro 0,238 0,241 (0,126) 0,222 
Närvaro kv. (0,173) (0,147) (0,073) (0,209) 
Närvaro män 0,338 0,352 (0,199) (0,272) 
Närvaro inr: nat. (0,050) (0,174) (-0,153) (0,064) 
Närvaro inr: sam. 0,419 0,366 0,306 0,375 

 

Ifall man delade upp korrelationerna på klass såg man att största delen av korrelationerna inte var 

signifikanta. Detta berodde i huvudsak på att urvalsgrupperna blev för små. Det är dock 

anmärkningsvärt att klass S4 med estetisk inriktning hade en relativt hög korrelation mellan 

KASAM och närvaro. Även klass N4 med estetisk inriktning stod för den största korrelationen 

inom de naturvetenskapliga klasserna dock var resultatet för N4 inte signifikant. Korrelationen för 

de olika klasserna redovisas i tabell 9. De resultat som inte var signifikanta redovisas i parentes. 

  

Tabell 9. Korrelation mellan närvaro och KASAM för de olika klasserna. 

Klass N1 N2 N3 N4 S1 S2 S3 S4 
Korrelation (0,095) (-0,034) (-0,15) (0,031) (0,310) (0,362) (0,416) 0,604 

 

När man delade upp korrelationen på frågonivå fick man signifikanta korrelationer med sju stycken 

frågor52. Den högsta korrelationen (0,271) fick man gällande fråga 5; om respondenten har en 

känsla att denna inte riktigt bryr sig om vad som händer runt omkring sig. Korrelationsintervallet 

för de sju frågorna var 0,176-0,271.  

 

Ifall man räknade ihop resultatet på de sju frågorna blev korrelationen mellan det nya värdet 

(benämns fortsättningsvis KASAM 7) och närvaro 0,351. Fyra av frågorna som ingår i KASAM 7 

var frågor om hanterbarhet och tre berörde meningsfullhet. I en jämförelse mellan svaren på 

frågorna som ingick i KASAM 7 och resten av svaren visade det sig att svaren i KASAM 7 har varit 

signifikant mer positiva. Detta antyder att det fanns en skillnad mellan KASAM 7 och resten av 

frågorna som ingår i KASAM. Ifall man delade upp svaren på kön och jämförde korrelationen med 

närvaro fick man en korrelation på 0,432 för män och 0,274 för kvinnor. Fyra av de sju frågor som 

tillhör KASAM 7 är frågor av gruppsykologisk karaktär. Korrelationen mellan dessa fyra frågor och 

närvaro visade sig vara 0,321 varav 0,437 för män och 0,203 för kvinnor. Resultatet för kvinnor var 

                                                 
52 De sju frågorna var fråga 3, 5, 7, 10, 23, 28 och 29.  



 23
 

inte signifikant. De resterande tre frågorna gällande framtidstro och meningsfullhet i vardagen gav 

inte motsvarande korrelationer.  

3.5 Sammanfattning av resultatet 

Variabeln närvaro för de undersökta eleverna var inte jämnt normalfördelat och det fanns en 

signifikant skillnad mellan närvaro i de undersökta inriktningarna. Elever som går i den 

naturvetenskapliga inriktningen hade en i genomsnitt högre närvaro jämfört med elever som går i 

den samhällsvetenskapliga inriktningen.  Ifall man uppdelade elevernas närvaro på inriktning 

märkte man att variabeln närvaro var mer snedfördelad i den naturvetenskapliga inriktningen. 

Kvinnor i den samhällsvetenskapliga inriktningen hade en signifikant högre närvaro jämfört med 

män i samma inriktning. Motsvarande skillnader mellan kön fanns det inte i den naturvetenskapliga 

inriktningen. Män som går i den samhällsvetenskapliga inriktningen hade den största spridningen 

inom variabeln närvaro vilket berodde på att några män hade en mycket låg närvaro.  

 

Medelvärdet för de undersökta elevernas KASAM var 130,1 och fördelningen var i stort sätt 

normalfördelad. Den fanns inga signifikanta skillnader mellan kön och inriktning angående 

KASAM-värde. I en analys av enskilda KASAM svaren kom det fram att de undersökta eleverna i 

huvudsak hade en positiv anda och god framtidstro. Det fanns inga gemensamma svar som kunde 

tolkas som negativa i de samlade svaren. När man undersökte enkätsvaren på klassnivå märkte man 

att i vissa klasser hade eleverna i huvudsak svarat ovanför medianvärdet i enkäten. I en 

korrelationsanalys mellan de olika KASAM komponenterna kom det fram att hanterbarhet och 

meningsfullhet samt hanterbarhet och begriplighet var mer beroende av varandra jämfört med 

begriplighet och meningsfullhet.  

 

Det fanns en svag korrelation mellan närvaro och KASAM (0,238). Män hade en något starkare 

korrelation jämfört med kvinnor vars resultat inte var signifikant. Elever som gick 

samhällsvetenskaplig inriktning hade en starkare korrelation jämfört med elever som gick 

naturvetenskaplig inriktning. Resultatet för den naturvetenskapliga inriktningen var inte signifikant. 

När man undersökte korrelationen mellan KASAM och närvaro på klassnivå var det endast klass S4 

som hade en signifikant korrelation (0,604). Korrelationen analyserades även på frågonivå där det 

kom fram att 7 av 29 frågor hade en signifikant korrelation. Fyra av dessa frågor var av 

gruppsykologisk karaktär.  Den samlade korrelationen mellan dessa fyra frågor och KASAM var 

0,321 varav 0,437 för män och 0,203 för kvinnor.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att undersöka elevnärvaro i relation till KASAM hos 

gymnasieungdomar i årskurs 3 i den utvalda gymnasieskolan samt eventuella skillnader mellan kön 

och inriktning i dessa aspekter. I diskussionsdelen kommer undersökningen att analysera och 

problematisera resultatet utifrån den tidigare forskningen och de frågeställningar som arbetet hade 

som utgångspunkt för att besvara syftet.  

4.1 Närvaro 

Medelvärdet för de undersökta elevernas närvaro i gymnasieskolan var 88,02 % och median värdet 

var 90 %. Med detta i åtanke samt en analys av diagram 1 över fördelningen av variabeln närvaro, 

indikerar att fördelningen var snedfördelad och påverkades relativt mycket av värden som avvek 

mer eller mindre negativt från medianen. Orsaken till denna snedfördelning var dels att det är 

omöjligt att vara mer än 100 % närvarande samt att eleverna som går naturvetenskaplig inriktning i 

genomsnitt hade en hög närvaro där en stor del av värdena var över 90 %. Ifall man bortsåg ifrån de 

personer som är mycket borta från skolan ser man att majoriteten faktiskt är ganska mycket i 

skolan. Det fanns en skillnad i närvaro mellan könen i hela undersökningen när man vägde 

resultaten efter deltagande i undersökningen mellan de olika inriktningarna. Denna skillnad berodde 

på att män i den samhällsvetenskapliga inriktningen hade en signifikant lägre närvaro jämfört med 

kvinnor. Detta stöds även av tabell 3 där män har den största spridningen i variabeln närvaro. De 

elever som hade en närvaro under 75 % visade sig ofta vara män som går i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen. Det gick inte att bortse från denna grupp eftersom de stod för 

cirka 5 % av hela urvalet. Utifrån denna information skulle man effektivast höja medelnärvaron i 

skolan genom att lägga resurser på de elever som har väldigt låg närvaro.  

4.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Medianvärdet för KASAM för de undersökta eleverna var 131 och medelvärdet 130,1. 

Standardavvikelsen för KASAM var 20,69. Med tanke på att medianvärdet låg något högre en 

medelvärdet var det ett tecken på att fördelningen var något sned. Snedfördelningen var ändå såpass 

minimal att man utifrån den informationen och genom att undersöka diagram 2 kunde konstatera att 

KASAM var en normalfördelad variabel. Eftersom vi inte har funnit någon definition om vad som 

kan konstateras som hög respektive låg KASAM är det svårt att sätta resultatet i något perspektiv. I 

den tidigare forskningen har Eriksson och Lindström analyserat resultaten från 124 tidigare studier 

gjorda med KASAM som har haft ett resultatintervall mellan 100,5 (SD 28,5) och 164,5 (SD 17,10) 
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poäng.53 Således kan man dra slutsatsen att KASAM-värdet som denna undersökning kom fram till 

stämmer bra överrens med den tidigare forskningen. 

      

Undersökningen kom fram till att det inte fanns någon skillnad i KASAM mellan kön i urvalet. De 

skillnader som fanns i KASAM i de olika klasserna uppdelat på kön var inte statistiskt signifikanta, 

vilket huvudsak berodde på att urvalsgrupperna för analysen blev för små. KASAM-värdena var 

inte heller beroende av könsfördelningen i en klass utan den varierade oberoende om det var fler 

kvinnor eller män i klassen. Antonovskys åsikt att KASAM är oberoende av kön54 verifieras av de 

olika studier som använt KASAM som metod däribland Lustig och Strauser55, Nilson56 samt 

Eriksson och Lindström57. Att Kvinnor hade en större spridning på svaren i frågorna i enkäten kan 

inte förklaras utifrån resultatet. Orsaken till detta kan ligga i frågeformuleringen eller i att enstaka 

värden som avvek avsevärt från medianen påverkade spridningen på resultatet. En studie av 

diagrammet som finns som bilaga 4 ger någorlunda belägg på det sistnämnda alternativet. 

Skillnaderna i spridning var dock relativt små och det skulle vara vanskligt att dra slutsatser från 

den informationen som finns i resultatet.  

 

Det fanns en signifikant skillnad i frågorna rörande hanterbarhet mellan kvinnor och män som gick 

naturvetenskaplig inriktning. Skillnaderna i detta berodde på att det fanns ett värde bland 

kvinnornas svar som var avsevärt lägre en kvinnornas median. Ifall man bortser från denna enstaka 

observation fanns det inte en signifikant skillnad mellan könen. Att bortse från enstaka avvikande 

resultat kan ses som manipulation av data. Eftersom urvalet i detta fall var relativt litet och med 

tanke på att variabeln som man undersöker är normalfördelad anser vi att det är motiverat att bortse 

från denna enstaka observation som skulle snedvrida normalfördelningen i ett litet urval. 

 

I resultatet fann vi signifikanta korrelationer mellan komponenterna meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet i KASAM som överensstämmer med Antonovskys påstående att de tre 

komponenterna i KASAM är ”oupplösligt sammanflätade”.58 Den starkaste korrelationen fann vi 

mellan meningsfullhet och hanterbarhet (0,69). Även korrelationen mellan begriplighet och 

hanterbarhet var relativt hög (0,67). Den svagaste signifikanta korrelationen hade begriplighet och 

meningsfullhet (0,33). Att denna korrelation var svagast av de tre är intressant. Vi anser att en 

förutsättning för att tycka att något är begripligt borde vara att det är meningsfullt. Nästa steg borde 

                                                 
53 Eriksson, s. 376-381. 
54 Antonovsky, s. 207-208. 
55 Lustig, s. 5-6. 
56 Nilsson, s. 41.  
57 Eriksson M, Lindström B, s. 376-381. 
58 Antonovsky, s. 52. 
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vara att det som är begripligt är hanterbart. Antonovsky instämmer i detta påstående med att skriva; 

Meningsfullhet är den viktigaste av de tre komponenterna och att utan den blir vare sig hög 

begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig.59 

 

De enskilda svaren hade utan undantag en positiv anda. Det genomsnittliga KASAM-värdet per 

svar var 4,49 och var över mittersta värdet i enkätskalan (4). Många av de frågorna som hade fått 

mest positiva svar handlade om respondentens framtidstro. Majoriteten av svaren på frågorna låg 

mellan värdena 3 och 5. Eftersom största delen av de samlade svaren låg ”mittemellan” är det svårt 

att kunna dra slutsatser om dessa resultat. Det är även svårt att jämföra svaren mellan varandra 

eftersom skillnaderna var så pass små att resultatet inte blev signifikant. Standardavvikelsen mellan 

svaren varierade. Orsaken till att vissa frågor, t ex fråga nummer 24, hade en hög standardavvikelse 

kan vara att vissa av frågorna kanske inte var särskilt lätta att förstå eller att svaret krävde en 

djupare eftertanke. När man jämför svaren mellan könen kom det fram att de undersökta männen 

hade en starkare känsla av att de inre riktigt bryr vad som händer omkring dem och att de oftare 

brukade lämna otrevliga händelser bakom sig och fortsatte med livet. Detta resultat speglar någon 

sorts “oengagerad låta gå –attityd” som var högre bland män.  

 

När man undersöker enkätsvaren på klassnivå blev skillnaderna mellan svaren större. Vi ansåg att 

man måste vara kritiskt när man jämför resultatet på klassnivå eftersom urvalsstorleken i de 

enskilda klasserna blir väldigt små. För att det skall finnas en skillnad mellan klasser kan det ibland 

räcka om en elev i en klass struntar i enkäten fullständigt och svarar 7 på alla frågor som var fallet 

med klass S3. För att kunna få fram någorlunda trovärdiga resultat per klass måste varje svar för 

varje klass analyseras genom att använda ett spridningsmått och helst ett spridningsdiagram. Att 

analysera 29 frågor från varje klass var för sig och sedan jämföra svaret med de andra klasserna 

skulle ta mycket mera tid än den som finns tillgängligt för att göra denna undersökning. Av den 

anledningen har vissa mer avvikande svar analyserats mer ingående medan andra svar som var 

närmare medianen har fått mindre uppmärksamhet.  

 

Det gick att urskilja vissa klasser som hade ett högre KASAM där värdet inte berodde på en 

individs svar utan på att majoriteten av klassen hade svarat över medianen i största delen av 

frågorna. I alla dessa klasser har få elever deltagit i undersökningen, vilket gör att man måste vara 

kritisk till medelvärdet för klassen. Med hänsyn till Rutters forskning om ethos60 är det dock 

intressant att spekulera om resultatet vidare. Ifall resultatet inte är en slump eller en orsak av att 

                                                 
59 Ibid., s. 52. 
60 Rutter, s. 140-144. 
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någon i klassen har gett starkt avvikande svar från medianen kan det vara ett tecken på att det 

existerar någon sorts speciell ethos i klassen, vilket gör att eleverna ser mer positivt på livet. Att 

detta ethos hade utformats i denna klass kunde bero på många orsaker men för elever som går i en 

klass är ofta den gemensamma nämnaren skolan. Enligt Grosin är det lärare och andra anställda på 

skolan som utformar skolans pedagogiska och sociala klimat.61 Med detta i åtanke skulle man 

kunna tänka sig att de klasser där eleverna i huvudsak hade angett mer positiva svar är lyckligt 

lottade med vissa typer av lärare som har lyckats forma ett gynnsamt pedagogiskt- och socialt 

klimat. 

4.3 Korrelation mellan närvaro och KASAM 

Syftet med studien var att undersöka korrelationen KASAM och elevnärvaro. Analysen kom fram 

till att det fanns en svag signifikant korrelation (0,238) mellan de två variablerna. För att kunna 

bilda oss en uppfattning om orsakerna till denna korrelation jämförde vi undersökningsgruppens 

närvaro korrelerat med KASAM:s tre komponenter nämligen; meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Resultatet visade att meningsfullhet hade den starkaste signifikanta korrelationen 

(0,241) till närvaro och hanterbarhet den näst starkaste. Ett intressant resultat av analysen var att 

begriplighet inte hade en signifikant korrelation till närvaro (0,126).  

 

Att meningsfullhet hade den starkaste korrelationen var föga förvånande eftersom meningsfullhet 

borde vara den drivande motivationskraften till att gå till skolan. Varför ska man gå till skolan om 

det inte känns meningsfullt? Skolans främsta uppgift för att öka sin elevnärvaro är att stärka elevers 

känsla av meningsfullhet. Men tyvärr räcker det inte att bara stärka den komponenten utan även de 

andra två måste stärkas.  

 

Hanterbarhet hade en liknade korrelation till närvaro som meningsfullhet. Hanterbarhet är en viktig 

komponent, men samtidigt inte lika påverkbar för skolan som meningsfullhet. Hanterbarhet är något 

man får med sig från sina tidigare erfarenheter och som tar lång tid att bygga upp. Hanterbarhet 

förklarar de resurser man har till sitt förfogande att möta yttre och inre stressorer62, medan 

meningsfullhet förklarar i vilken utsträckning individen ser att livet har en känslomässig 

betydelse.63  Förvisso är även meningsfullhet en komponent som utvecklas och som man bär med 

sig genom livet, men den är lättare att påverka genom vad Rutter benämner som skolans ethos.64  

                                                 
61 Berg, s. 143. 
62 Antonovsky, s. 40. 
63 Ibid., s. 41. 
64 Rutter s. 184. 
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Enligt Rutter kommer elevnärvaron att öka i takt med att skolans personal lyckas förmedla sin bild 

av kunskap på ett sätt som skapar ett egenvärde hos eleven.65 

  

Tidigare diskuterade vi komponenten begriplighet och vår syn på dess betydelse för KASAM. 

Orsakerna till att begriplighet inte hade en signifikant korrelation till närvaro kan man bara 

spekulera om. Det kan tyckas förvånande att vissa elever hade en 90 % närvaro och ett väldigt svagt 

resultat gällande begriplighet. Begriplighet benämns av Antonovsky som en individs förmåga att 

uppleva yttre och inre stimuli som ordnade, strukturerade och förnuftsmässigt gripbara. Om en 

individ har en hög känsla av begriplighet så kommer denna person uppleva framtiden som 

förutsägbar.66 En slutsats av den här studien är att den begriplighet som KASAM-värdet gav inte 

hade ett samband till närvaro. För de undersökta eleverna behöver deras värld inte upplevas som 

ordnad och strukturerad för att de skall gå till skolan. Man kan spekulera om att skolans roll som 

kunskapsförmedlare även kommer in i detta sammanhang genom att kunskap upplyser eleverna om 

världen och förbereder dem om dess beskaffenhet.  

 

När vi undersökte korrelationen mellan elevnärvaro och KASAM utifrån kön fann vi några 

skillnader. Ingen av de tre komponenterna i KASAM korrelerade med kvinnors närvaro. Män 

däremot hade en signifikant korrelation mellan KASAM och närvaro (0,338). Ifall man bortser från 

korrelationerna för komponenten begriplighet hade både män och kvinnor sämst korrelation mellan 

begriplighet och närvaro. Mäns meningsfullhet gav den ända signifikanta korrelationen (0,352). När 

man analyserade korrelationen mellan KASAM och närvaro utifrån om eleverna går 

samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning fick vi fram att de som går 

samhällsvetenskaplig inriktning hade en signifikant korrelation (0,419), medan de med 

naturvetenskaplig inriktning hade en väldigt svag och inte signifikant korrelation. Detta stämde 

även för de tre delkomponenterna.  

 

Hur kommer det sig att alla korrelationer mellan KASAM och närvaro förutom mäns korrelation 

mellan meningsfullhet och närvaro samt korrelationen mellan samhällsvetenskaplig inriktning och 

KASAM inte var signifikanta? Den gemensamma nämnaren för dessa två grupper är att de hade en 

lägre närvaro. Anledningen till den bättre korrelationen kan vara att dessa gruppers närvaro hade en 

jämnare normalfördelning. I den naturvetenskapliga inriktningen hade väldigt många elever en 

mycket hög närvaro, vilket betyder att största delen av värdena var samlade nära varandra och 

korrelerar dåligt med alla sorters variabler som hade en bredare fördelning.  

                                                 
65 Ibid.s. 181.  
66 Antonovsky, s. 39. 
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Detsamma gäller för kvinnor. Återigen måste vi förhålla oss kritiska till vårat resultat gällande 

dessa korrelationers vara eller icke vara. Korrelationen mellan elever som går den 

samhällsvetenskapliga inriktningen och KASAM var fortfarande låg (0,419). Detta betyder att 

närvaro inte helt kan förklaras med hjälp av KASAM om du är en elev som går i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen eller är man. Att korrelationen var högre för elever som går den 

samhällsvetenskapliga inriktningen kan inte med säkerhet förklaras med hjälp av att de hade en 

lägre närvaro, men utifrån resultatet från denna undersökning är det alternativet det mest sannolika. 

Andledningen till att elever som går i den samhällsvetenskapliga inriktningen har en lägre närvaro 

återkommer vi till senare i detta kapitel. Att korrelationen var högre för KASAM än någon av de tre 

delkomponenterna för elever som går samhällsvetenskaplig inriktning överensstämmer med 

Antonovskys teori. De tre komponenterna är sammanhängande och förstärker varandra 

innerbörders.67 

 

Klass S4 med estetiskinriktning var den ända av de undersökta klasserna som hade en signifikant 

korrelation mellan KASAM och skolnärvaro (0,604). I S4 återfinns 21 % män och 79 % kvinnor 

och gruppens respondenter stod för 11, 1 % av den totala undersökningens svar. Av den 

anledningen måste man vara försiktig i sina slutsatser om varför endast denna klass hade en 

signifikant korrelation mellan KASAM och skolnärvaro eftersom korrelationsanalyser på små urval 

kan vara missvisande. Förklarningen till korrelationen kan inte förklaras utifrån specialinriktning 

eftersom N4 som också har en estetisk specialinriktning inte hade en signifikant korrelation (0,031). 

S4 hade den högsta median närvaron (94 %) bland klasser med samhällsvetenskaplig inriktning, 

vilket var 4 % ovanför den genomsnittliga medianen i den undersökta gruppen (90 %). Att närvaron 

var relativt hög gav återigen en indikation om att en stor majoritet av eleverna i S4 trivs med att gå 

till skolan. 

 

När vi undersökte klassernas medianvärde på KASAM hade S4 näst högst av samhällsklasserna 

(137,5) och 5,5 poäng högre än det totala medianvärdet i undersökningen (132). När man 

analyserade klassens specifika svar på KASAM enkäten kunde man konstatera att på frågan om 

man upplever att saker och ting kommer att bli gjort när något kräver samarbete med andra?, så 

hade S4 det högsta genomsnittliga svaret av alla klasser (5,7). Man kan spekulera i att det resultatet 

är ett kvitto på vad Rutter kallar ethos, det vill säga att klassen har en stark social organisation.68 

Trots att syftet med studien inte var att undersöka klassernas ethos kan resultatet enligt Rutter 

                                                 
67 Antonovsky, s. 41.  
68 Rutter, s. 140-144. 
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förklara varför S4 hade en hög närvaro eftersom han fann en korrelation (0,65) mellan närvaro och 

ethos.69 

 

När vi undersökte de enskilda frågorna i enkäten märkte vi att vissa frågor korrelerade mera med 

närvaro jämfört med andra. Den starkaste korrelationen var mellan närvaro och fyra frågor som var 

av gruppsykologisk karaktär. Korrelationen mellan dessa fyra frågor och KASAM var 0,437 för 

män och 0,203 för kvinnor. Den kan vara möjligt att männens starkare korrelation beror på något 

som vi har nämnt i detta kapitel tidigare, en lägre närvaro, men det kan också vara möjligt att 

gruppsykologiska aspekter såsom ansvar inför en grupp, medlemskap o s v har betydelse för 

närvaro 

 

För att sammanfatta resultatet kring korrelationen mellan KASAM och närvaro kan man konstatera 

att elevers skolnärvaro beror på något annat än KASAM. Korrelationen mellan elever som går i den 

samhällsvetenskapliga inriktningen gav en antydan om att i vissa fall när elever har en lägre närvaro 

kan KASAM vara av betydelse. När det gäller t ex de elever som går naturvetenskaplig inriktning, 

berodde skolnärvaron på något annat än KASAM. I den undersökta skolan är det generellt sätt 

svårare att komma in på den naturvetenskapliga utbildningen. Rutter kom bl a fram till i sin 

undersökning att lärares förväntningar korrelerar positivt med närvaro. Utifrån den informationen 

kan man spekulera att ifall det är svårt att komma in på en utbildning blir det lätt att lärarnas 

förväntningar gentemot dessa elever också är högre. I en linje som har en högre prestige blir 

förväntningarna på prestationerna också högre. Enligt Rutter har även sociala grupperingar och 

tidigare skolframgång en inverkan på elevens närvaro. Ifall en linje förutsätter en god skolframgång 

borde närvaron i denna linje bli högre. Därutöver kan det vara att vissa linjer lockar elever från 

vissa sociala grupperingar eller vad Rutter benämner ”balance of intake”.  

4.4 Bortfall 

Det totala bortfallet på undersökningen var 25 %. Eftersom vi hade tillgång till informationen av 

alla elevers närvaro som ingick i urvalet analyserades bortfallet i form av ett T-test. I testet visade 

det sig att bortfallet hade en signifikant lägre närvaro jämfört med dem som deltog 

enkätundersökningen. Detta bortfall kan ha påverkat undersökningen på olika sätt. Eftersom 

skillnaden i närvaro mellan elever som går samhälls- respektive naturvetenskaplig inriktning var 

stor och högst signifikant är det osannolikt att bortfallet skulle ha kunnat påverka detta resultat. Man 

kan bara spekulera i vad som skulle ha hänt med korrelationen mellan närvaro och KASAM om 

dessa elever skulle ha deltagit i undersökningen. Eftersom de elever som inte deltog i 
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undersökningen hade i genomsnitt lägre närvaro skulle korrelationen kanske ha blivit starkare. 

Detta skulle ha berott på att man skulle ha haft en större spridning i variabeln närvaro. Samtidigt 

måste man ha i åtanke att man inte har en aning om hur dessa elever skulle ha svarat i enkäten. 

Därutöver är korrelationen mellan KASAM och närvaro så pass svag att dessa få elever skulle 

knappast ha gjort korrelationen märkvärdigt starkare. 

4.5 Kritik av KASAM 

Den salutogena modellen och KASAM användes i arbetet för att kunna få en annorlunda 

infallsvinkel kring problematiken rörande elevnärvaro. Synsättet att vända sig till den fungerande 

delen av olika typer av problem ledde till att teorin blev en del av undersökningens metod. KASAM 

kan således ses som både en teori och ett verkligt verktyg för genomförandet av studien. Att 

verktyget i detta fall var en välprövad standardiserad modell för att mäta hur människor upplever 

sin tillvaro som meningsfull, begriplig och hanterbar gjorde genomförandet av arbetet intressant.  

 

Tanken att man kunde mäta något kvantitativt som av många människor ses som subjektivt och 

omätbart, kändes som en lockande utmaning. Som lekman är det lätt att tro på de värden man får 

utifrån en KASAM-undersökning men man ställs sällan inför frågan vad det är som KASAM 

egentligen mäter. KASAM är en normalfördelad variabel som skiljer sig mellan individer. Det är 

intressant att vårat resultat med ett genomsnittligt KASAM-värde på 131 poäng ligger mellan de två 

ytterligheter (100,5 respektive 164,5) som Eriksson och Lindström fick ut av sina analyser av 124 

tidigare gjorda KASAM studier.70   

 

Med detta i åtanke kan man säga att KASAM mäter någonting men det är väldigt svårt att komma 

fram till vad mätningsobjektet verkligen är. Eftersom frågorna i enkäten i huvudsak handlar om 

känslor och olika uppfattningar om en individs liv kan KASAM vara en variabel som förändras 

över tiden. Det är svårt att se att individer t ex kan ha samma förväntningar om framtiden när de är 

nygifta som när de har förlorat en familjemedlem. Med det i åtanke kan man få helt olika resultat 

mellan KASAM och t ex elevnärvaro beroende på undersökningstillfälle givet att man undersöker 

samma personer. Eftersom enkäten mäter känslor mellan två motpoler, antingen den positiva eller 

den negativa, skulle man kunna säga att KASAM mäter till vilken grad en individ har en positiv 

anda om sin tillvaro och framtid under i viss tidpunkt. 

 

Det teoretiskt lägsta värdet en individ kan få som KASAM-värde är 29 (1 poäng från varje fråga) 

och det högsta är 203 (7 poäng från varje fråga). Den verkliga KASAM-skalan måste dock börja 
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betydligt högre än 29 eftersom det lägsta värdet som Eriksson och Lindström nämnde i sin 

undersökning var 100,5.71 När man ser på enkäten kan man få en indikation om varför låga svar på 

KASAM-enkäten är väldigt sällsynta. Den negativa polen på frågan är ofta extremt negativ. Ett 

exempel på detta är fråga 17, ”Är dina dagliga sysslor en källa till”, var svarsalternativen är mellan 

polerna ”Glädje och djup tillfredställelse” v/s ”Smärta och leda”. Om man ser ”glädje och djup 

tillfredställelse” som något mycket positivt kan ”smärta och leda” ses som något oerhört negativt. 

Detta skulle betyda att 4 egentligen inte är mittpunkten på skalan utan den ligger längre upp. 

 

En intressant detalj i enkäten är frågorna 11 och 18. Dessa frågor berör i vilken utsträckning 

respondenten har haft oförutsedda förändringar i sitt liv och till vilken utsträckning respondenten 

förväntar sig att ha oförutsedda förändringar i framtiden. Det intressanta med dessa frågor är att ifall 

individens liv hittills har varit förutsägbart och man tror att livet också kommer att vara så i 

framtiden så höjder det individens KASAM-värde. Detta kan ses som motstridigt på två olika sätt. 

För det första skriver Antonovsky om att KASAM byggs upp hos en individ av de olika 

erfarenheter som individen har haft hittills.72 Ifall individen har haft mycket oförutsedda 

förändringar i sitt liv skulle man kunna tänka sig att individen också samlat på sig många 

erfarenheter som har byggt upp KASAM-värdet hos individen. Därutöver om individen är beredd 

på att oförutsedda händelser kan hända i framtiden skulle man kunna tro att individen är bättre 

förberedd och känner därmed en ökad hanterbarhet i framtiden. För det andra kan man tycka att 

förändringar i livet inte är något som behöver ha en negativ inverkan på en individs syn på livet och 

KASAM. I dagens samhälle kan många se förändringar som attraktiva. Detta märks också tydligt på 

enkätsvaren där frågorna 11 och 18 hade lägst medelvärde. 

4.6 Avslutande diskussion 

Det genomsnittliga KASAM-värdet för undersökningen (131 poäng) visade sig vara högst 

trovärdigt eftersom det ligger mellan de två ytterligheter som Eriksson och Lindström fick ut av 

sina analyser av 124 tidigare gjorda KASAM studier. Att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan KASAM-värde och kön var i linje med den tidigare forskningen. Ett intressant resultat i 

denna studie var att KASAM-värdet varierade mellan olika klasser. I vissa fall berodde avvikelserna 

på enstaka avvikande enkätsvar medan andra gav en antydan om att i vissa klasser hade de flesta 

elever angivit ett svar som ligger ovanför medianen. Ifall detta resultat inte är en slump kan det vara 

ett tecken på att det existerar någon sorts speciell ethos i vissa klasser där eleverna och eventuellt 

lärarna tillsammans har skapat en positiv anda.  
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Att fördelningen i variabeln närvaro är sned kan ses som både positivt och negativt för denna studie. 

Positivt i den mening att det faktiskt är många som är närvarande i skolan och negativ i den mening 

att det är svårt att få fram en korrelation mellan två variabler där den ena variabeln är snedfördelad. 

Med tanke på att fördelningen över variabeln närvaro är snedfördelad skulle man kunna höja den 

genomsnittliga närvaron i skolan genom att lägga resurser på de elever som är mycket borta. 

Eftersom närvaron är högre inom den naturvetenskapliga inriktningen finns det en anledning att 

fråga sig vad det beror på. Precis som den här studien har visat så kan det finnas flera orsaker till att 

elever inte går till skolan. 

 

Att hitta orsaker till elevers närvaro och på den vägen hjälpa skolor öka närvaron är lite som att leta 

efter den heliga gralen. Vår förhoppning om att det skulle finnas en koppling mellan KASAM och 

närvaro i den aktuella gymnasieskolan gick om intet. Det fanns en signifikant korrelation mellan 

KASAM och närvaro, men den var alltför svag för att KASAM skulle kunna ge svar om hur man 

förbättrar elevers närvaro. Korrelationen mellan närvaro och KASAM hos elever som går 

samhällsvetenskaplig inriktning gav en antydan om att KASAM i vissa fall kan ha en betydelse för 

skolnärvaro. Denna korrelation är dock fortfarande för svag att kunna dra några slutsatser. Det finns 

dock en möjlighet att KASAM skulle kunna korrelera med någon annan variabel som har med 

skoltrivsel att göra.  

 

Denna slutsats leder oss tillbaka till frågan vad det är som gör att elever går till skolan? KASAM 

teorin utgår ifrån hur individen uppfattar sin värld som meningsfull, begriplig och hanterbar. 

Kanske är det så att andra variabler av mer social karaktär styr en elevs vilja att gå till skolan. 

Rutters kan ge oss svar gällande dessa sociala variabler. Hans forskning studerar skolans sociala 

organisation och pedagogiska klimat. Det har visat sig att sociala variabler såsom lärares 

tillgänglighet och förmåga att delegera ansvar har korrelerat med närvaro.  

 

Att läraryrket är viktigt visste vi redan tidigare, men kanske är det så man har undervärderat 

lärarnas roll gällande elevnärvaron. Att elever inte känner det meningsfullt att gå till skolan kan 

bero på andra faktorer än hur han eller hon rent allmänt upplever sin tillvaro. Kanske är det så att 

man helt enkelt inte trivs med skolans sociala eller pedagogiska klimat. Efter den här studien känns 

det troligt att man kanske kan finna en ledtråd till den heliga gralen genom att följa Rutters spår. 
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4.7 Fortsatt forskning 

Att KASAM korrelerar svagt med elevnärvaro betyder inte att det inte skulle kunna användas som 

ett forskningsinstrument i fortsatta undersökningar inom skolan. Enligt den tidigare forskningen har 

skolans personal en central betydelse för elevens närvaro. Av den anledningen är det intressant att 

fortsätta undersöka orsaker till elevnärvaro ur ett lärarperspektiv. Denna typ av undersökning skulle 

vara till nytta för både elever och nuvarande samt blivande lärare.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1. Enkät till urvalet 

 

 

Bakgrundsfrågor: 
 

1. Var vänlig och ange; 

a. Ditt namn:   __________________________________ 

b. Ditt kön:   Man    Kvinna 

c. Ålder:   _________ år.  

d. Klass:    NV03a   NV03b 

 NV04a   NV04b 

 NV05a   NV05b 

 SP03a   SP03b 

 SP04a   SP04b 

 SP05a   SP05b 

Undersökningsfrågor: 
Ringa in det alternative som passar dig bäst. 
 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Har aldrig den känslan.  Har alltid den känslan. 

 

3. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en 

känsla av att det; 

1  2  3  4  5  6  7 
Kommer säkert inte att 
bli gjort. 

 Kommer säkert bli 
gjort. 

 

ID: ______   ______ % 
Obs! Fyll ej i denna ruta! 



 II
 

4. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

1  2  3  4  5  6  7 
Tycker att de är 
främlingar. 

 Känner dem mycket 
väl. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket sällan eller 
aldrig. 

 Mycket ofta. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Har aldrig hänt.  Har ofta hänt. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Har aldrig hänt.   Har ofta hänt. 

 

8. Livet är; 

1  2  3  4  5  6  7 
Alltigenom intressant.  Fullständigt enahanda. 

 

9. Hittills har ditt liv; 

1  2  3  4  5  6  7 
Helt saknat mål och 
mening. 

 Genomgående haft mål 
och mening. 

 

10. Känner du dig orättvist behandlad? 

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 

 



 III
 

11. De senaste tio åren har ditt liv varit; 

1  2  3  4  5  6  7 
Fullt av förändringar 
utan att du viste vad 
som skulle hända 
härnäst. 

 Helt förutsägbart utan 
överraskande 
förändringar. 

 

12. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara; 

1  2  3  4  5  6  7 
Helt fascinerande.  Fullkomligt urtråkiga. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 

 

14. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

1  2  3  4  5  6  7 
Det går alltid att finna 
en lösning på livets 
svårigheter. 

 Det finns ingen lösning 
på livets svårigheter. 

 

15. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du; 

1  2  3  4  5  6  7 
Känner hur härligt det 
är att leva.  

 Frågar dig själv varför 
du överhuvudtaget 

finns till. 
 

16. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen; 

1  2  3  4  5  6  7 
Alltid förvirrande och 
svår att finna. 

 Fullständigt solklar. 

 

17. Är dina dagliga sysslor en källa till; 

1  2  3  4  5  6  7 
Glädje och djupt 
tillfredställelse. 

 Smärta och leda. 

 



 IV
 

18. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara; 

1  2  3  4  5  6  7 
Fullt av förändringar 
utan att du vet vad som 
händer härnäst.  

 Helt förutsägbart och 
utan överraskande 

förändringar. 
 

19. När något otrevligt hände tidigare brukade du; 

1  2  3  4  5  6  7 
Älta det om och om 
igen. 

 Säga ”Det var det” och 
sedan gå vidare. 

 

20. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 

 

21. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods; 

1  2  3  4  5  6  7 
Kommer du säkert att 
känna dig väl till mods. 

 Kommer det säkert att 
hända något som förstör 

den goda känslan. 
 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 

 

23. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara; 

1  2  3  4  5  6  7 
Helt utan mål och 
mening.  

 Fyllt av mål och 
mening. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Det är du säker på.  Det tvivlar du på. 

 



 V
 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 

 

26. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur 

ofta har du känt det så? 

1  2  3  4  5  6  7 
Aldrig  Mycket ofta. 

 

27. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att; 

1  2  3  4  5  6  7 
Du över- eller 
undervärderade dess 
betydelse. 

 Då såg saken i dess 
rätta proportion. 

 

28. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av 

ditt liv, har du då en känsla av att; 

1  2  3  4  5  6  7 
Du alltid kommer att 
lyckas övervinna 
svårigheterna.  

 Du inte kommer att 
lyckas att övervinna 

svårigheterna. 
 

29. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.   Mycket sällan/aldrig. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7 
Mycket ofta.  Mycket sällan/aldrig. 
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6.2 Bilaga 2. Försättsblad till urvalet 

Information till försökspersoner 
 
Syftet med denna enkät är att undersöka frågor rörande elevnärvaron i skolan. Alla Dina svar och 
övriga uppgifter kommer att behandlas anonymt och kommer endast att finnas tillgängliga för 
denna undersökning. Uppgiften om ditt namn kommer endast att finnas tillgänglig för forskarna. Att 
fylla i enkäten beräknats att ta ca 10-15 minuter.  
 
Medverkan i denna enkätstudie är frivillig och du kan välja att ej delta eller avbryta studien när som 
helst. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning via Gymnastik- och Idrottshögskolans 
hemsida  (http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=1611) 
  
Tack för din medverkan!  
 
Antti Turunen 
070 392 69 95 
ihs1328@stud.ihs.se 
Lärarstuderande 
 
Carl Waddington 
073 152 52 99 
ihs1329@stud.ihs.se 
Lärarstuderande 

http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=1611
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6.3 Bilaga 3. Närvaro uppdelat på inriktning 
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6.4 Bilaga 4. Spridningsdiagram över KASAM uppdelat på kön 
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6.5 Bilaga 5. Enkätfrågor och –svar uppdelat på kön 
 X = alla, k = kvinnor, m = män  
        

2 När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  
                       k   x           m      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig den känslan Har alltid den känslan. 
        

3 När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det;  
                                  m          x k   
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer säkert inte att bli gjort. Kommer säkert bli gjort. 
        

4 Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  
             mxk    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Tycker att de är främlingar. Känner dem mycket väl. 
        

5 Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  
       k       x            m     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket sällan eller aldrig. Mycket ofta. 
        

6 Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?  
                               kxm      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig hänt. Har ofta hänt 
        

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

8 Livet är;  

                                       k    x m     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Alltigenom intressant Fullständigt enahanda 



 X 
 

 
9 Hittills har ditt liv;  
                                       m     k    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt saknat mål och mening Genomgående haft mål och mening 
        

10 Känner du dig orättvist behandlad?  
                                 k    x    m    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

11 De senaste tio åren har ditt liv varit;  
      k  x  m     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändring utan att du skulle veta vad händer härnäst Helt förutsägbart utan överraskande förändringar 
        

12 De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara;  
                                k   x   m      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt fascinerande Fullständigt urtråkiga 
        

13 Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?  
        kx  m  
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

14 Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  
           mxk      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Det går alltid att finna en lösning på livets svårigheter Det finns ingen lösning på livets svårigheter 
        

15 När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du;  

           mxk     
 1 2 3 4 5 6 7 

 Känner hur härligt det är att leva. Frågar dig själv varför du överhuvudtaget finns till. 
        

16 När du ställs inför ett svårt problem är lösningen; 
              k  x        m    
 1 2 3 4 5 6 7 

 Alltid förvirrande och svår att finna.. Fullständigt solklar 
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17 Är dina dagliga sysslor en källa till;  
         m      x   k     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Glädje och djupt tillfredställelse. Smärta och leda. 
        

18 I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara;  
  m xk     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst Helt förutsägbart och utan överraskande förändringar. 
        

19 När något otrevligt hände tidigare brukade du;  
                         k            x           m    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Älta det om och om igen Säga ”Det var det” och sedan gå vidare. 
        

20 Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
                            mxk     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

21 När du gör något som får dig att känna dig väl till mods;  
               m        xk      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer du säkert att känna dig väl till mods Kommer det säkert att hända något som förstör den goda känslan 
        

22 Händer det att du har känslor inom dig som helst inte vill känna?  
                               k         x    m    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

23 Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara;  
                m  x  k   
 1 2 3 4 5 6 7 

 Helt utan mål och mening Fyllt av mål och mening 
        

24 Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
                      k  x  m      
 1 2 3 4 5 6 7 

 Det är du säker på. Det tvivlar du på. 



 XII 
 

 
25 Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?  
                                  mxk     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

26 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?  
                               m         x k    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Aldrig Mycket ofta. 
        

27 När något har hänt, har du vanligtvis funnit att;  
                                         mxk     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du över- eller undervärderade dess betydelse Då såg saken i dess rätta proportion. 
        

28 När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att;  
                                  mxk           
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du alltid kommer att  lyckas övervinna svårigheterna. Du inte kommer att lyckas att övervinna svårigheterna 
        

29 Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  
        k  x  m    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

30 Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  
    k     x            m    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
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6.6 Bilaga 6. Sammanställning av alla enkätsvar 

 Alla Kvinnor Män Naturvetenskaplig Samhällsvetenskaplig
Fråga Mean STDEAV Mean STDEAV Mean STDEAV Mean STDEAV Mean STDEAV 

2 2,6 1,2 2,5 1,0 2,8 1,3 2,7 1,5 2,7 1,3
3 4,9 1,4 5,0 1,4 4,7 1,4 4,9 1,2 4,9 1,5
4 4,4 1,1 4,4 1,1 4,4 1,2 4,4 1,5 4,4 1,2
5 3,4 1,5 3,2 1,5 3,8 1,5 3,3 1,4 3,3 1,5
6 3,6 1,4 3,6 1,3 3,7 1,5 3,5 1,4 3,5 1,4
7 3,9 1,5 3,9 1,6 3,8 1,4 3,8 1,2 3,8 1,4
8 2,9 1,3 2,8 1,3 3,0 1,2 2,9 1,4 2,9 1,2
9 4,9 1,4 5,0 1,4 4,8 1,4 4,8 1,5 4,8 1,4

10 4,7 1,5 4,6 1,5 4,8 1,6 4,7 1,1 4,7 1,5
11 3,2 1,2 3,1 1,2 3,3 1,2 3,3 1,2 3,3 1,1
12 2,7 1,3 2,6 1,2 2,8 1,3 2,7 1,5 2,7 1,2
13 4,1 1,5 4,1 1,6 4,2 1,4 4,1 1,4 4,1 1,5
14 2,4 1,4 2,4 1,5 2,3 1,4 2,6 1,6 2,6 1,4
15 3,3 1,5 3,3 1,6 3,3 1,5 3,4 1,1 3,4 1,6
16 4,2 1,2 4,1 1,3 4,5 1,1 4,3 1,3 4,3 1,1
17 3,4 1,2 3,5 1,2 3,2 1,2 3,4 1,1 3,4 1,3
18 3,0 1,2 3,0 1,1 3,0 1,3 3,1 1,5 3,1 1,1
19 3,8 1,5 3,5 1,3 4,2 1,7 3,9 1,6 3,9 1,5
20 3,6 1,6 3,6 1,6 3,6 1,6 3,5 1,5 3,5 1,6
21 2,6 1,5 2,6 1,5 2,4 1,4 2,6 1,5 2,6 1,5
22 3,8 1,7 3,5 1,7 4,1 1,8 3,9 1,8 3,9 1,8
23 5,4 1,4 5,5 1,5 5,3 1,4 5,4 1,4 5,4 1,4
24 2,6 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7 2,6 1,8 2,6 1,8
25 3,7 1,3 3,7 1,4 3,7 1,3 3,8 1,4 3,8 1,4
26 3,8 1,4 4,0 1,4 3,6 1,3 3,8 1,5 3,8 1,5
27 3,9 1,4 3,9 1,4 3,9 1,5 4,0 1,5 4,0 1,5
28 2,8 1,4 2,8 1,3 2,7 1,5 2,7 1,4 2,7 1,4
29 4,2 1,7 4,1 1,7 4,2 1,8 4,2 1,8 4,2 1,8
30 4,3 1,7 4,1 1,8 4,6 1,6 4,5 1,8 4,5 1,8



 XIV 
 

 
 N1 N2 N3 N4 S1 S2 S3 S4 

Fråga Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 
2 3,2 2,4 2,9 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 
3 4,8 5,2 4,7 5,0 4,6 4,2 4,8 5,7 
4 3,7 4,8 4,7 4,3 4,3 4,4 4,3 4,7 
5 3,4 2,8 3,5 3,5 3,2 3,3 4,4 3,6 
6 2,9 3,9 4,0 3,3 3,4 4,3 3,7 3,5 
7 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,3 3,6 
8 3,3 2,7 2,8 3,0 2,3 2,6 3,7 2,7 
9 4,6 5,0 4,9 4,5 5,3 5,3 4,7 5,4 

10 5,3 4,8 4,9 4,0 5,2 4,2 4,5 5,1 
11 2,9 3,7 3,2 3,3 3,7 2,6 3,1 3,1 
12 2,7 2,6 2,5 3,0 2,1 2,4 3,3 2,7 
13 3,7 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 4,4 
14 1,9 2,3 2,9 3,1 1,6 1,8 3,2 1,9 
15 3,5 3,0 3,2 3,7 2,6 3,2 3,8 2,8 
16 4,2 4,6 4,5 4,0 4,6 4,1 4,1 4,1 
17 3,7 3,2 2,8 3,8 3,0 3,4 3,4 3,4 
18 3,2 2,5 3,1 3,4 3,0 2,6 3,3 2,8 
19 4,1 4,1 4,3 3,5 3,7 3,6 4,2 3,4 
20 2,7 4,0 4,5 3,1 3,9 3,6 3,1 4,2 
21 2,5 2,1 2,2 3,2 2,4 2,1 3,3 2,6 
22 3,9 4,3 4,4 3,3 4,4 3,1 3,3 3,9 
23 5,3 6,0 4,9 5,4 5,9 5,5 4,7 5,5 
24 3,0 2,2 2,2 2,8 2,1 2,8 2,9 2,3 
25 3,7 4,1 3,6 3,8 4,1 3,3 3,4 3,4 
26 3,7 4,0 3,3 4,1 3,3 3,9 3,8 4,0 
27 4,3 3,8 4,4 3,8 4,6 3,8 3,2 3,3 
28 2,7 2,1 2,7 3,1 2,2 2,7 3,3 3,1 
29 4,3 4,5 4,4 3,9 4,8 3,6 3,8 4,5 
30 4,4 4,9 4,7 4,2 5,0 3,7 3,7 4,0 
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6.7 Bilaga 7. Enkätfrågor och –svar uppdelat på inriktning 
 x = alla, n = elever med naturvetenskaplig inriktning, s = elever med samhällsvetenskaplig inriktning  
        

2 När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  
                              sx  n      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig den känslan Har alltid den känslan. 
        

3 När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det;  
                                          sxn    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer säkert inte att bli gjort. Kommer säkert bli gjort. 
        

4 Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  
                    sxn    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Tycker att de är främlingar. Känner dem mycket väl. 
        

5 Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  
          ns  x     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket sällan eller aldrig. Mycket ofta. 
        

6 Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?  
                     ns   x     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig hänt. Har ofta hänt 
        

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

8 Livet är;  

  sxn        
 1 2 3 4 5 6 7 
 Alltigenom intressant Fullständigt enahanda 
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9 Hittills har ditt liv;  
    ns  x      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt saknat mål och mening Genomgående haft mål och mening 
        

10 Känner du dig orättvist behandlad?  
                                    sxn    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

11 De senaste tio åren har ditt liv varit;  
        x  ns     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändring utan att du skulle veta vad händer härnäst Helt förutsägbart utan överraskande förändringar 
        

12 De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara;  
                                     sxn      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt fascinerande Fullständigt urtråkiga 
        

13 Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?  
    nxs 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

14 Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  
                           x        sn      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Det går alltid att finna en lösning på livets svårigheter Det finns ingen lösning på livets svårigheter 
        

15 När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du;  

           x  sn     
 1 2 3 4 5 6 7 

 Känner hur härligt det är att leva. Frågar dig själv varför du överhuvudtaget finns till. 
        

16 När du ställs inför ett svårt problem är lösningen; 
                x  sn    
 1 2 3 4 5 6 7 

 Alltid förvirrande och svår att finna.. Fullständigt solklar 
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17 Är dina dagliga sysslor en källa till;  
           n  xs     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Glädje och djupt tillfredställelse. Smärta och leda. 
        

18 I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara;  
   x  ns     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst Helt förutsägbart och utan överraskande förändringar. 
        

19 När något otrevligt hände tidigare brukade du;  
   x  ns     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Älta det om och om igen Säga ”Det var det” och sedan gå vidare. 
        

20 Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
                     s  n  x     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

21 När du gör något som får dig att känna dig väl till mods;  
                          sxn      
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer du säkert att känna dig väl till mods Kommer det säkert att hända något som förstör den goda känslan 
        

22 Händer det att du har känslor inom dig som helst inte vill känna?  
                                        x  ns     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

23 Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara;  
                  sxn   
 1 2 3 4 5 6 7 

 Helt utan mål och mening Fyllt av mål och mening 
        

24 Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
                                  sxn      
 1 2 3 4 5 6 7 

 Det är du säker på. Det tvivlar du på. 
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25 Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?  
                                       xn   s     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

26 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?  
                                       sxn     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Aldrig Mycket ofta. 
        

27 När något har hänt, har du vanligtvis funnit att;  
   x ns    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du över- eller undervärderade dess betydelse Då såg saken i dess rätta proportion. 
        

28 När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att;  
                                     ns          
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du alltid kommer att  lyckas övervinna svårigheterna. Du inte kommer att lyckas att övervinna svårigheterna 
        

29 Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  
         sxn    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

30 Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  
               x       sn    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
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6.8 Bilaga 8. Enkätfrågor och –svar uppdelat på klass 
 x=alla, a=N1, b=N2, c=N3, d=N4, 1=S1, 2=S2, 3=S3, 4=S4  
        

2 När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  
                    db2x134           c       a     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig den känslan Har alltid den känslan. 
        

3 När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det;  
           2                     1  c  a3  x d      b                      4   
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer säkert inte att bli gjort. Kommer säkert bli gjort. 
        

4 Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  
                                    a            d13x2           c4b    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Tycker att de är främlingar. Känner dem mycket väl. 
        

5 Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  
                                      b        1  2   xa  cd  4          3    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket sällan eller aldrig. Mycket ofta. 
        

6 Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?  
                                            a           d  1  4  x  3                

b
c          2    

 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig hänt. Har ofta hänt 
        

7 Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?  
                           a  4  3  

b1 d
   2    

 1 2 3 4 5 6 7 
 Har aldrig hänt. Har ofta hänt 
        

8 Livet är;  

                1              2  b4     x d            a              3   c     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Alltigenom intressant Fullständigt enahanda 
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9 Hittills har ditt liv;  
                             d  a  3     xc  b       12   4   
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt saknat mål och mening Genomgående haft mål och mening 
        

10 Känner du dig orättvist behandlad?  
    d      2        3      x  b  c      4  1  a   
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

11 De senaste tio åren har ditt liv varit;  
                                    2        a    34xc   d           b1     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändring utan att du skulle veta vad händer härnäst Helt förutsägbart utan överraskande förändringar 
        

12 De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara;  
       1             2   c   d   xa4 d            3     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Helt fascinerande Fullständigt urtråkiga 
        

13 Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?  
                                  a    2    x3d1bd  4 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

14 Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  
                            1           2a4             bx                           c    d   3     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Det går alltid att finna en lösning på livets svårigheter Det finns ingen lösning på livets svårigheter 
        

15 När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du;  

                        1         4 b      c2  x      a          d   3     
 1 2 3 4 5 6 7 

 Känner hur härligt det är att leva. Frågar dig själv varför du överhuvudtaget finns till. 
        

16 När du ställs inför ett svårt problem är lösningen; 
           d23  4xa   c         b1    
 1 2 3 4 5 6 7 

 Alltid förvirrande och svår att finna.. Fullständigt solklar 
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17 Är dina dagliga sysslor en källa till;  
                                        c 1     b23x4              a    d     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Glädje och djupt tillfredställelse. Smärta och leda. 
        

18 I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara;  
                       b   2          4 x1   c   a    d3     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Fullt av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst Helt förutsägbart och utan överraskande förändringar. 
        

19 När något otrevligt hände tidigare brukade du;  
                   4  d        12    x    ab  3  c    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Älta det om och om igen Säga ”Det var det” och sedan gå vidare. 
        

20 Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
      d3                    x2   a        

1
b    4          c    

 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

21 När du gör något som får dig att känna dig väl till mods;  
      b2  c     1  a  x4     d   3     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Kommer du säkert att känna dig väl till mods Kommer det säkert att hända något som förstör den goda känslan 
        

22 Händer det att du har känslor inom dig som helst inte vill känna?  
       2      d3          x  a4            b  c1    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

23 Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara;  
                                    3        c             axd24                      

1
b  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Helt utan mål och mening Fyllt av mål och mening 
        

24 Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
       1   cb  4             x       d2 a                                  3     
 1 2 3 4 5 6 7 

 Det är du säker på. Det tvivlar du på. 
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25 Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?  
              2  3 4        c   xa  d      b1    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

26 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?  
               c1            a      x3  2    b4   4    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Aldrig Mycket ofta. 
        

27 När något har hänt, har du vanligtvis funnit att;  
           3    4                 2db    x         a  c         1    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du över- eller undervärderade dess betydelse Då såg saken i dess rätta proportion. 
        

28 När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att;  
      b   1                   ac2   x    d4    3     
 1 2 3 4 5 6 7 
 Du alltid kommer att  lyckas övervinna svårigheterna. Du inte kommer att lyckas att övervinna svårigheterna 
        

29 Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  
                            2        3    d            x   a   c  b4           1    
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
        

30 Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  
                                  23 4    d   x   a                   c     

b
1   

 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket ofta Mycket sällan/aldrig 
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6.9 Bilaga 9. Käll- och litteratursökning 

Vad? 

Ämnesord Synonymer 
Närvaro 
Skolk 
Känsla av sammanhang 

Attendance 
Truancy 
Sense of coherence 

Varför? 
Dessa ämnesord är centrala för forskningsområdet och gav en bred bild av forskningen som 
var tillgänglig.  

Hur? 

Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta 
träffar 

Libris Närvaro 177 11 
 Skolk 63 5 
 Känsla av sammanhang 45 4 
ERIC Ebsco Truancy 404 5 
 Sense of coherence 108 8 

Kommentarer: 
Det har varit lyckosamt att hitta material gällande närvaro. Problemet har varit att hitta källor 
av relevans i den uppsjö av titlar vi funnit. Vi valde LIBRIS och ERIC eftersom dessa 
databaser tillhandahåller den största bredden av titlar som passar vårat syfte. Av de två 
databaser vi använde fungerade LIBRIS bäst.  
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