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Sammanfattning 

Denna studie beskriver hur elever, i skolår fem, uttrycker hälsa utifrån Antonovsky´s begrepp 

KASAM, en känsla av sammanhang. Genom en kvalitativ intervjustudie med öppna 

intervjufrågor, i grupper om tre elever, har eleverna samtalat om vad hälsa innebär för dem. 

Syftet med studien var att få eleverna att sätta ord på sina egna tankar kring hälsa. Resultatet 

visar att de har ganska goda kunskaper om vad hälsa innebär. De sätter dock inte in denna 

kunskap, i en övergripande beskrivning kring vad som ger känsla av sammanhang, i den egna 

livssituationen. 
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1. Inledning 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa, under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen, 

står det: 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 

förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 

2009-09-01). 

 

I ämnet biologi heter det i kursplanens mål, detta gäller avslutat skolår fem: 

ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor (Skolverket, 2009-09-

01). 

 

I kursplanerna är hälsa ett mångsidigt begrepp. Hälsa definieras här inte enbart som frånvaro 

av sjukdom utan handlar även om livsstil, en helhetsupplevelse eller om så väl goda vanor 

som fysiska, psykiska och sociala förmågor. Det vi vill studera i följande undersökning är om 

hälsans betydelse för den enskilde eleven diskuteras som ett mångsidigt begrepp. Om eleverna 

verkligen har tillgodogjort sig ett sådant tänkande kring begreppet hälsa till och med skolår 

fem. 

 

Hälsa är ett aktuellt ämne som vi anser bör belysas mer i skolan idag. Vår förhoppning är att 

denna studie skall bidra till en förståelse av att begreppet hälsa har många komponenter och 

att vår känsla av sammanhang är en mycket viktig komponent i vår uppfattning om hälsa. Vår 

önskan är att denna studie ska kunna bidra till en ökad kunskap om känsla av sammanhang för 

undervisningen i skolan.  

 

1.1 Syfte 

I vår studie vill vi beskriva hur elever i skolår fem uttrycker sig om hälsa. Genom den 

intervjumetod vi har valt, vill vi att eleverna utifrån sig själva problematiserar begreppet 

hälsa. Deras beskrivning av hälsa prövar vi sedan mot KASAM-modellens olika begrepp. 

Därefter använder vi oss av KASAM som mått på elevernas välbefinnande. Aaron 

Antonovsky (1991) kopplar samman hälsa med KASAM, en känsla av sammanhang.  
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1.2 Problemformulering 

I undersökningen är det elevernas perspektiv på begreppet hälsa som är i fokus. För att kunna 

visa vad eleverna själva menar med begreppet hälsa har vi valt en öppen intervjuform som 

grundar sig på Antonovsky´s (1991) KASAM-modell, vars tre olika huvudbegrepp är: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Vi studerar inte kursplanernas formuleringar, lärarens roll och uppdraget de har, utan 

elevernas egna upplevelser av hälsa. Vi vill dokumentera om eleverna vid sin beskrivning av 

hälsa uttrycker sig i de kategorier som ingår i KASAM-modellen och om eleverna kan 

beskriva hälsa på annat sätt än enbart utifrån den fysiska aspekten. Uttrycker eleverna 

exempelvis att en person med funktionshinder ändå kan uppleva hälsa? 

 

1.3 Frågeställning 

Hur beskriver elever i skolår fem vad hälsa är?  

 

Hur kan elevernas svar tolkas utifrån KASAM-modellens tre begrepp; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer vi att beskriva olika definitioner av hälsa samt ge en sammanfattning av vår 

egen definition av hälsa.   

2.1 Hälsodefinitioner 

Den analysmodell vi utgår ifrån är Antonovsky´s KASAM. Utifrån denna modells tre 

kategorier begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet strukturerar vi vår 

intervjuundersökning och definierar begreppet hälsa. Hälsobegreppet problematiseras vidare 

utifrån WHO:s (World Health Organisation) definition. 

2.1.1 KASAM 

KASAM är en förkortning för känsla av sammanhang och är ett mått på människans 

motståndskraft mot fysiska, psykiska och sociala ohälsofaktorer i omgivningen. KASAM är 

en utgångspunkt för livsstilsdiskussioner, vilken möjliggör en bred belysning av begreppet 

hälsa. KASAM som teori har ett så kallat salutogent perspektiv som står för förebyggande 

hälsoarbete. Motsatsen till detta perspektiv är ett patogent perspektiv, där man ser till varför 

man blir sjuk (Raustorp, 2004. ss. 65-66).  

 

Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi, och ville ta reda på orsaker till 

varför människor håller sig friska, trots stora påfrestningar. Hans forskning inriktades på 

kvinnor som satt i koncentrationsläger. Där fann han att en del judiska kvinnor hade bevarat 

sin hälsa, trots alla svårigheter. Dessa studier resulterade i Antonovsky´s teori för vad det är 

som gör att människor blir och förblir friska, alltså de hälsobringande faktorernas ursprung. 

Hans teori presenterar ett förebyggande sätt att tänka och resultatet blev det som förkortas 

med KASAM (Raustorp, 2004. ss. 65-66). 

 

Antonovsky har som utgångspunkt i att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter och 

att man som människa måste lära sig att hantera. Denna hanterbarhet är beroende av om man 

förmår att skapa ett meningsfullt sammanhang i sin tillvaro. Detta kallar Antonovsky för 

coping. Där copingförmågan är beroende av om människor förmår att skapa ett meningsfullt 

sammanhang i sin tillvaro (Raustorp, 2004. ss. 65-66). 
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KASAM består av tre begrepp som antingen kan stå var för sig eller i relation till varandra: 

 

 Begriplighet, som innebär att olika händelser i livet går att förklara.  

 Hanterbarhet, att människan inte är offer för omständigheterna utan själv i hög 

utsträckning kan påverka dessa.  

 Meningsfullhet, som i detta fall handlar om engagemang och motivation, att göra 

något åt sin situation (Raustorp, 2004. s. 65). 

 

I boken Hälsans mysterium skriver Antonovsky följande om begreppet KASAM: 

  

…känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av ens 

position på kontinuet hälsa - ohälsa och rörelser mot dess friska pol (Antonovsky,1991. 

s. 37).  

 

KASAM-dialogen ”en plattform för personlig utveckling” (Hälsopromotionsgruppen, 2009-

12-04) är ett frågeformulär som är baserat på de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Utifrån dessa begrepp finns vardagsnära frågeställningar och 

reflektionstankar. Svaren sammanställs i olika diagram som belyser just dessa tre begrepp. I 

enskilda samtal går sedan handledaren vidare och diskuterar frågor som: Var finns mina 

styrkor? Vad vill jag bygga vidare på? Vilka mål skall jag sträva mot? Individen är sedan 

själv ansvarig för att finna en meningsfull tillvaro. KASAM-dialogen blir därmed en plattform 

för personlig utveckling. Man följer det salutogena perspektivet, alltså förebyggande 

hälsoarbete, och söker vägleda mot känsla av sammanhang. KASAM-dialogen utgår ifrån 

individen själv så att individen sätts i centrum. Individen får en förståelse för sina egna 

förutsättningar och vad som behöver utvecklas (Hälsopromotionsgruppen, 2009-12-04).  
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2.1.2 WHO:s hälsodefinition 

För att ytterligare belysa begreppet hälsa har vi studerat hur WHO ser på begreppet hälsa. 

 

WHO –World Health Organization grundades 1948 och är ett FN organ. De två viktigaste 

uppdragen för WHO är att leda och samordna internationellt hälsoarbete samt att genom olika 

former av tekniskt samarbete stödja medlemsländernas arbete för hälsa (WHO, 2009-12-01).  

 

WHO som organisation syftar inte bara till att bekämpa sjukdomar utan även främja hälsa i ett 

vidare begrepp. WHO definierar hälsa som synonymt med välbefinnande, och då menar de 

både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

funktionshinder. Detta kan man utläsa ur WHO:s stadga ”Constitution of the World Health 

Organization” (WHO, 2009-12-01). Vidare heter det att arbetet med att uppnå bästa möjliga 

hälsa är en grundläggande rättighet för alla människor oavsett ras, politisk ståndpunkt, 

religion, ekonomi eller socialt välstånd. Alla barn har rätt till en sund utveckling och en 

förmåga att leva i harmoni även i en föränderlig miljö enligt WHO:s stadga. Detta är några av 

de grundläggande principerna för lycka, harmoniska relationer och trygghet för alla 

människor. 

 

WHO:s definition av hälsa (WHO, 2009-12-01) utgår från begreppet välbefinnande och detta 

begrepp menar vi är en del av att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). Vi väljer 

därför att synonymt med ordet hälsa använda begreppet känsla av sammanhang som ett 

samlande begrepp som också innefattar välbefinnande. Detta blir analysverktyget i vår studie. 

Det blir därför intressant att se om elever i skolår fem kan beskriva hälsa utifrån detta vidare 

perspektiv.   

 

2.1.3 Hälsa förr 

Hälsotillståndet under 1900-talet har enligt Kostenius & Lindqvist (2006) genomgått tre olika 

epoker. Den första epoken, även kallad fattigsjukdomarnas epok, kännetecknades av 

sjukdomar som tuberkulos, lunginflammation och difteri. Då syftade hälsoarbetet mot att 

hindra smittspridning. Andra epoken, vällevnadssjukdomarnas epok, präglades av hjärt-
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kärlsjukdomar, och här arbetade man med förebyggandet av dessa sjukdomar. Under den sista 

epoken, ”tillitsohälsan”, ökade de psykiska och de psykosomatiska sjukdomarna (Kostenius & 

Lindqvist, 2006. ss. 13-14).  

 

Hälsoläran var ett viktigt skolämne som dock inte hade allra högsta prioritet: 

´Kristendomen först, sedan hälsoläran – så lyder allt fort min åsikt om ämnenas 

inbördes vikt. En sund själ i en sund kropp!´ (Berg, 1906,  i Kostenius & Lindqvist, 

2006.  s. 14). 

 

God hälsa ansågs vara nyckeln till framgång och lycka. En glad och förnöjsam 

sinnesstämning var lika viktig som att vara frisk till kropp och själ (Kostenius & 

Lindqvist, 2006. s. 14). 

 

Även idag är hälsoarbetet viktigt men det har en annan fokus snarare ett helhetsperspektiv. 

Begreppet hälsa genomgår just nu ett paradigmskifte. Ett helt nytt synsätt på ämnet hälsa 

håller på att utvecklas, från den traditionella biomedicinska förklaringsmodellen, som 

definierar hälsa som frånvaro av sjukdom till en humanistisk förklaringsmodell, som 

definierar begreppet hälsa utifrån individens upplevelser av t.ex. mening, känsla av 

sammanhang eller välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2000, i Kostenius & Lindqvist, 

2006. s. 34).  

 

Catrine Kostenius & Anna- Karin Lindqvist (2006) definierar begreppet hälsa som: 

 

hälsa är ett jämvikttillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt 

välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv (Kostenius & 

Lindqvist, 2006. s. 34). 

 

De menar att hälsa som begrepp får en bredare definition och detta ger utrymme för ett brett 

spektrum på hälsoarbetet. Vi vill studera den breda aspekten av begreppet hälsa.  
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2.1.4 Hälsovägledning 

 

Hälsovägledning går ut på att vägleda människor att göra sina egna val för att uppnå 

hälsa. Vägledningen baseras på åsikten att hälsa är att betrakta som en individuell och 

högst personlig upplevelse och att alla har ansvar för sin egen hälsa (Kostenius & 

Lindqvist, 2006. s. 25).  

 

Inom hälsovägledning talar man om hälsa som mer än enbart frånvaro av fysisk hälsa. I vår 

studie om vad hälsa innebär för en elev i skolår fem är det viktigt att få med så många 

aspekter som möjligt. Vi har valt känsla av sammanhang som samlande begrepp med 

välbefinnande som en delaspekt inom detta.  
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3. Tidigare forskning 

Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning inom hälsa. 

3.1 Skolverket 

I en studie utförd av Skolverket (2001) om hälsoarbete i skolan behandlas två huvudsakliga 

punkter.  

 

Den ena studien handlar om helheten, skolan, skolans klimat och relationerna mellan alla som 

befinner sig i skolan. Det handlar om att få känna sig värdefull och få gensvar på det man gör, 

att få inflytande och ha ansvar. Detta bidrar i sin tur till hur skolan hanterar de grundläggande 

värdena.  

 

Den andra studien handlar om kunskapsområdet hälsa och framför allt om att stärka hälsan. 

Relationer och existentiella frågor är viktiga och här kan samtalet och dialogen vara ett sätt att 

arbeta med detta. Punkt två kan ses som en del av ett vidare sammanhang när det gäller hälsa. 

Att kunna se det som är specifikt men också det som är generellt och gemensamt (Nilsson & 

Norgren, 2001. ss. 15-16). 

 

Rektor på skolan bär ansvar för hälsoområden såsom jämställdhet, sexualitet och samlevnad, 

trafik, tobak samt alkohol och narkotika. Detta är mer ämnesövergripande områden. Det är 

intressant att läsa hur en flicka i artonårsåldern uttrycker sina tankar om undervisningen:  

 

… Det blir ofta väldigt lite om det som känns verkligt för en, som relationer till andra. 

Väldigt lite om sådant som verkligen finns, för egentligen är det ju inte så många som 

knarkar eller har aids. Det är viktigt att ta det som angår alla, men det gör man inte 

(Nilsson & Norgren, 2001. s. 11). 

 

Läroplanerna idag ger lärarna ett stort spelrum. Detta kan innebära möjligheter men också 

leda till hinder, eftersom det blir väldigt otydligt vad det innebär. Finns det en bra kontakt 

mellan lärare och ledning så kan en möjlighet vara att sätta fokus på precis de behov som 

eleverna efterfrågar. Strävansmålen för hälsa handlar om ett synsätt på lärande. Såsom strävan 

om elevinflytande, tid för reflektion, att det måste vara lustfyllt och glädjande, att allt 
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hälsoarbete måste vara kopplat till elevernas vardagliga sammanhang. Allt arbete skall 

genomsyras av läroplanens värdegrund, allas lika värde och jämställdhet mellan könen och så 

vidare (Nilsson & Norgren, 2001. s. 18).   

 

3.2 Barns hälsa i Norden 

Efter flera år med en kärvare ekonomi och högre arbetslöshet har flera varningar utfärdats vad 

det gäller barnfamiljer i Norden. Familjen har fått betydligt sämre livsvillkor och detta 

drabbar i sin tur barnen. Därför har en studie gjorts av Nordiska Hälsovårdshögskolan riktad 

mot de fem nordiska länderna för att se om så är fallet. Materialet har bestått av ett 

frågeformulär som drygt 10 000 barnfamiljer har besvarat. Detta har sedan bearbetats och 

publicerats i flera olika vetenskapliga tidsskrifter runt om i världen. Bland annat visar studien 

att barn till arbetslösa har fler symtom på ohälsa än barn till föräldrar i arbete. De barn som 

har det svårast är barn till arbetslösa mödrar som visar missnöje med sin situation. Denna 

studie visar att mobbing är minst förekommande i Sverige och vanligast i Finland och 

Danmark. De som löper störst risk att bli utsatta är de barn som har någon form av kronisk 

sjukdom. I denna grupp är det dubbelt så vanligt att bli mobbad. Det framkommer även att 

barn som själva mobbar löper större risk att bli mobbad. Trots ökade insatser i form av olika 

åtgärdsprogram tycks mobbingen ha ökat (Olsson, 2000. s. 2).  

 

Barns aktiva fritid har ökat trots att timmarna framför TV:n inte har blivit färre. Barn till 

arbetande föräldrar har fler organiserade aktiviteter än de barn som har föräldrar som går 

hemma. Däremot har de hemmavarande föräldrarna, eller de som arbetar deltid, fler 

gemensamma aktiviteter tillsammans med sina barn. Studien visar att mödrarna ägnar mer tid 

åt sina barn än fäderna. När det gäller fysisk aktivitet så är 89 % av barnen i åldrarna 7-12 år 

aktiva på motionsnivå eller högre. Här är pojkarna något högre representerade än flickorna. 

Barn till högutbildade är de som är mest aktiva, framför allt om det krävs dyr utrustning och 

höga avgifter (Olsson, 2000. ss. 7-8). 

 

Utifrån sett har livskvalitén ökat för barn i Norden när det gäller disponibel inkomst och tid 

med familjen och så vidare, trotts detta har ändå den upplevda känslan av livskvalité minskat i 

Norge, Finland och Sverige. Den totala livskvalitén har ökat men skillnaderna mellan 

länderna har också ökat och rangordningen förändrats. Danmark ligger högst på listan följt av 
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Norge och Sverige. Dock har det ekonomiska läget inte förändrat livskvalitén i någon större 

utsträckning. I Norden har barn goda förutsättningar för god livskvalité (Olsson, 2000. s. 8). 
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4. Metod och tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs de metoder vi har valt att använda för vår studie. 

 

4.1 Barnintervju som forskningsmetod 

Gunvor Andersson, författaren till en studie som behandlar ämnet ”Är det annorlunda att vara 

fosterbarn?”, har utfört ett forskningsprojekt där hon behandlar frågan. Andersson använder 

sig i studien av barnintervjuer och problematiserar och beskriver hur hon har gått till väga och 

vad som kan vara bra att tänka på då man intervjuar barn. De intervjuade är både pojkar och 

flickor i tio – elvaårsåldern som bor i familjehem. Inför varje intervju hade Andersson noga 

tänkt igenom alla möjliga svårigheter och hinder men blev förvånad över hur mycket barnen 

var villiga att dela med sig av sina erfarenheter (Andersson, 1998. ss. 18-19). 

 

Andersson poängterar att det var ett medvetet val att vända sig till barn i tio – elvaårsåldern. I 

denna ålder kan de reflektera över sin situation och tolka hur andra beter sig. De kan också 

göra sociala jämförelser och förstår skillnaden mellan en inre känsla och hur den kan 

uttryckas. De kan också resonera om orsaker till händelser (Garbarino & Stott, 1992; Stone & 

Lemanek, 1990, i Andersson, 1998. s. 22). Familjen har fortfarande en viktig plats i barnens 

liv men de börjar allt mer ta in skolan, kompisar och fritiden som mycket viktiga delar av sin 

tillvaro. Detta kan både ge dem en möjlighet till kompenserade närmiljöer men det finns 

också en ökad risk för upplevda misslyckanden om tryggheten i familjen finns där. När 

barnen börjar bli mer utåtriktade blir hemmet en ännu viktigare del som en slags reträtt och 

bas för trygghet. Andersson ställer sig frågande till hur det blir med de barn som inte har en 

mamma-pappa-barn-bakgrund utan kanske har upplevt flera separationer, bor i familjehem 

och inte säkert kan säga att hemmet är deras trygga bas. För studien var det viktigt att få med 

ungefär lika många pojkar som flickor. Detta för att vi ska kunna göra jämförelser och se 

likheter och skillnader. Tidigare undersökningar visar nämligen att flickor har lättare för att 

klara av svåra uppväxtförhållanden än vad pojkarna har. En orsak till detta kan vara att flickor 

är mer utåtriktade och sociala och de tar därför lättare hjälp av sin omgivning. Det är även 

vanligare att de får den hjälp de efterfrågar. Det är stora skillnader i genusaspekterna och de 
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som är socialarbetare är medvetna om dilemmat. Ändå menar Andersson att genus får för lite 

uppmärksamhet när det gäller forskning inom detta område (Andersson, 1998. ss. 22-23).  

 

Andersson menar att för intervjun är det viktigt med öppna frågor, samt en lågt strukturerad 

och standardiserad intervjuform. Detta för att syftet med barnintervjuer inte bara är att ta reda 

på hur barns verklighet ser ut utan även hur de konstruerar sin verklighet. Vidare handlar det 

inte bara om att se vad som rör sig i barns huvud utan att även kunna blicka ut i världen med 

deras ögon. Sedan beskrivs valet av plats för intervjun. Platsen kan påverka innehållet och 

därför är det viktigt att barnen känner trygghet inför den plats som intervjun ska äga rum på. 

Introduktionen av intervjun är ytterligare en viktig del för intervjuns resultat. Barnen ska få 

känna att det är de som är huvudpersonerna och att det de säger är viktigt (Andersson, 1998. 

ss. 25-27).  

 

För att få en bild av barnens vardagsliv bad Andersson dem att detaljerat beskriva en hel dag 

från morgonen, hur barnet vaknade, åt frukost och så vidare fram till hur nattningsproceduren 

gick till. Under samtalet gavs det möjligheter att få ställa frågor som var, när, hur och vem? 

Det föll sig också naturligt att göra utvikningar om barnet hade något intresse eller annat som 

de ville berätta mer om. Det är viktigt att tala om för barn att det inte finns några rätt eller fel 

utan att det är barnen som har den information som intervjuaren vill få ta del av. Det finns 

annars en risk att barnen säger det intervjuaren vill höra (Andersson, 1998. ss. 30-32). 

 

Framtiden var svår för barnen att uttala sig om och det blev mest tankar om var de skulle bo, 

om familj och arbete. Nutid var mycket lättare att tala om. Barn lever i en här-och-nu-

verklighet, och därför kan det vara svårare att mäta tillförlitligheten i tidsaspekten av dåtiden 

eller framtiden (Andersson, 1998. s. 37).  

 

Barnintervju som forskningsmetod medför vissa svårigheter när det gäller att mäta validitet 

och reliabilitet i en kvalitativ undersökning. Andersson beskriver dem som inte fullt 

tillämpliga om man ska diskutera tillförlitligheten.  

 

Det är dock angeläget att reflektera över metodens tillförlitlighet, i vad mån jag fått den 

information jag sökt och i vad mån metoden är känslig för tillfälligheter… Barn är 

visserligen mer påverkade av aktuell situation men mindre benägna att frissera 

verkligheter för att själv framstå i bättre dager (Andersson, 1998. s. 38).  
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4.2 Hermeneutik  

I vår studie arbetar vi med hermeneutisk metod och därför kommer den hermeneutiska 

spiralen att bli synlig, där man går från helhet till del och från del till helhet, vilket vi gör när 

vi använder KASAM som analysredskap.  

 

Med hjälp av den hermeneutiska spiralen försöker vi förstå de svar vi får av eleverna kring 

begreppet hälsa. Alvesson & Sköldberg (2008) skriver att: 

  

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten 

(Alvesson & Sköldberg, 2008. s. 193).  

 

Vår avsikt är inte att få fram en teori vid analysen utan att istället poängtera det unika i varje 

tolkning och att det är berikande med en mångfald. Hela denna process kallas för den 

hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson, 2003. ss. 28-31). 

 

I tolkningsprocessen måste vi förhålla oss objektiva, så att inte våra värderingar färgar 

resultatet. Idag är det mer accepterat att en forskare aldrig kan vara helt objektiv. Detta är 

erkänt inom hermeneutiken. Det handlar om att tolka och förstå elevernas tankar kring hälsa. 

Vi måste vara observanta och lyhörda. All kunskap handlar om tolkning av fakta. Alla som 

forskar studerar och analyserar utifrån en egen förförståelse. Detta är en tillgång som hjälper 

till att kunna tolka och förstå informanterna, som i vår studie avser elevers upplevelser kring 

hälsa. En förutsättning för detta är empati och medkänsla för informanterna, det vill säga de 

intervjuade eleverna. Tillsammans med dem skapar vi förståelse kring det som studien avser 

(Patel & Davidson, 2003. s. 30). 

 

4.3 Vår egen kunskapssyn 

Den inriktning vi har i vår utbildning, Lek, Rörelse, Idrott och Hälsa (LEKRIDH) har 

påverkat vårt val av ämne för studien. I vår studie är det viktigt att vi bygger på de fakta vi har 

tillägnat oss och att vi dokumenterar våra observationer och iakttagelser, på ett sådant sätt att 

de inte färgas av den kunskap vi har.  
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Vi är medvetna om riskerna med en normativ studie. Det är inte vår avsikt att denna 

undersökning skall bli normativ. Därför är det viktigt för oss att inte låta frågeställningarna 

färgas av vår bakgrund och att inte påtvinga våra egna tankar om vad hälsa är på eleverna.  

 

4.4 Verktyg 

Verktyget som används för att samla in data är gruppintervjuer om tre elever vid varje 

tillfälle. Där har vår intervjuguide som är en tolkning av KASAM-dialogen använts, se bilaga 

1. Undersökningen kan därför också beskrivas som en fallstudie på en avgränsad grupp.  

 

Som grundläggande analysinstrument utgår vi ifrån Antonovsky´s (1991) definition av hälsa, 

nämligen känsla av sammanhang, KASAM, vilket vi kombinerar med WHO:s definition av 

hälsa som välbefinnande.  

 

4.5 Deltagare 

I gruppintervjuerna medverkar elever från skolår fem. Deltagarna har valts ut via personlig 

kontakt av elevernas klassföreståndare, därefter skickade vi ett brev till föräldrarna för 

godkännande av elevernas deltagande i studien. Eleverna går i en grundskola i Halmstad 

kommun. De kommer att avidentifieras och ges fingerade namn i studien. I varje grupp 

medverkade tre elever och totalt ägde tre intervjuer rum. Sammanlagt deltog nio elever i 

studien. För att testa våra intervjufrågor gjorde vi först en pilotstudie med två elever i samma 

klass. Pilotstudien visade att våra frågor var tillräckligt konkreta och användbara för 

kommande intervjuer. Intervjuerna fungerade väl och frågorna öppnade upp för bra samtal 

under intervjuns gång. 

 

4.6 Intervjuprocedur och urval 

Vi menar att gruppintervju är en bra metod för att få svar på våra frågor. Intervjuerna 

genomfördes i skolans lokaler. Vi valde båda att delta vid intervjuerna, som intervjuare och 

som aktivt observerande. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades sedan i 

våra privata datorer. Deltagarna fick innan intervjuerna information om att svaren kommer att 
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behandlas konfidentiellt och att eleverna har frihet att avbryta deltagandet i studien (Patel & 

Davidsson, 2008. s. 70). Ingen av eleverna avbröt dock. Allt material finns kvar och är sparat i 

våra datorer. Föräldrarnas godkännande finns samlade hos oss. Intervjuerna gjordes under tre 

dagar och tog en halvtimme per grupp. Vi har lovat klassföreståndaren att få ta del av vår 

studie när den är klar.  

 

Könsfördelningen i gruppintervjuerna har varit någorlunda jämn. Varje grupp som intervjuats 

har bestått av minst en flicka och en till två pojkar. Vi har valt att sätta dem i mindre grupper 

med en förhoppning om att detta skulle ge alla möjlighet att komma till tals och öppna upp 

samtalet. Vi såg en risk med enskilda intervjuer och att därmed utsätta en ensam elev för två 

intervjuare. Då skulle allt fokus ligga på en enskild elev och eleven skulle kunna känna sig 

utpekad. En annan risk skulle kunna vara att vissa elever tystnar.  

 

Vi var tvungna att avgränsa vår studie till en skola på grund av arbetsekonomiska skäl. 

 

4.7 Dataanalys 

De data som samlats in har vi läst ett flertal gånger för att upptäcka mönster och därmed hitta 

meningskategorier (Kvale, 1997. s. 174). Genom att man kategoriserar upptäcks kopplingar 

eller mönster ur den textmassa som datainsamlingen gett. Att dela in texten under olika 

kategorier hjälper till att reducera den stora textmassan och ger en mer överskådlig bild av 

elevernas olika synsätt och upplevelser kring hälsa.  

 

4.8 Kvalitativ studie 

Undersökningen bygger på kvalitativa studier för att få fram hur elever i skolår fem ser på 

hälsa. Syftet med en kvalitativ studie är att få fram deltagarnas erfarenheter och tankar (Kvale, 

1997. s. 34). Det är därför av stor vikt att verkligen få fram intervjupersonernas egna tankar, 

och att de får svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003. s. 78).  

 

Då det finns svårigheter med en kvantitativ metod i vår studie har vi valt bort denna eftersom 

det är svårt att mäta hälsa i siffror. Istället vill vi få fram innehållsliga kategorier genom att 
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använda oss av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och på vilka sätt de 

uttrycker sig om hälsa.  

 

Samtalet mellan den som intervjuar och informanterna blir det grundläggande sättet att vinna 

kunskap på eftersom samtal är en mänsklig aktivitet två subjekt emellan. Intervjuerna 

fokuserades kring ett bestämt tema, men var ändå öppna och inte helt styrda. Den kunskap 

som framträder i intervjuerna visas i det mellanmänskliga samspelet i intervjusituationen. I 

intervjuerna grundläggs en muntlig diskurs som sedan formuleras till den text som ska tolkas 

(Kvale, 1997. s. 35-39).  

 

4.9 Validitet & reliabilitet 

Validiteten i våra frågeställningar kommer utav att vi har tydliga kategoriseringar som bygger 

på Antonovsky`s begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM- modellen. 

Vi har också en form av kontrollfrågor bland våra frågeställningar till exempel: Vad betyder 

det att må bra - vad betyder det att vara hälsosam? Dessa frågor bidrar till att öka validiteten. 

 

Eftersom studien bygger på intervju som verktyg och att det inte finns några givna svar blir 

frågorna om validitet och reliabilitet väsentliga för vår studie. Den stora utmaningen för oss i 

vår studie är om vi verkligen kommer åt det som vi vill undersöka, det vill säga validiteten. Vi 

har valt elever i skolår fem, som enligt läroplanen skall ha fått en viss kunskap om hälsans 

betydelse. En större intervjugrupp hade kanske gett ett annat och ett tydligare utslag. Detta får 

vidare forskning utröna. Vi menar att vårt urval av elever och de frågor vi utformat utifrån 

KASAM-modellen ger oss en tillräcklig grund för att dra generella slutsatser om hur elever i 

skolår fem beskriver hälsa. 

 

4.10 Etiska ställningstaganden 

Alla elever i den utvalda klassen tillfrågades om de ville delta och att deltagandet var 

frivilligt. Det är viktigt att man värnar om elevernas integritet och att all information 

behandlas konfidentiellt. Detta kommer vi att ta hänsyn till genom att vi raderar råmaterialet 

när studien är avslutad. Vi använder oss av fingerade namn på eleverna i studien på grund av 
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sekretess (Denscombe, 2004. s. 211-234). Att be om målsmans tillåtelse för respektive elevs 

medverkan är en självklarhet. 
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5. Resultat och analys 

Vi kommer nedan att presentera resultatet av våra gruppintervjuer. Under intervjuerna var alla 

öppna för varandras åsikter. Eleverna har fått stå i centrum och själva berättat om sina 

upplevelser av hälsa. För oss har det varit viktigt att lyssna på eleven och låta denne skapa sin 

väg mot känsla av sammanhang, vilket KASAM-dialogen bygger på. Det finns inga rätt eller 

fel. Detta påtalade vi noga för eleverna så att de inte skulle söka efter de rätta svaren på 

intervjufrågorna. Det var deras kunskaper som vi ville ta del av. 

 

5.1 Begriplighet 

Nedan presenterar vi begriplighet, som innebär att det som sker i livet går att förklara. Detta 

är första begreppet av tre i KASAM-modellen.  

 

Den första frågan vi ställde till eleverna handlade om begriplighet. Vi bad eleverna berätta om 

hur en helt vanlig dag kan se ut. Denna fråga var viktig för att få en bild av deras livssituation. 

Det visade sig att eleverna har långa dagar med många aktiviteter. De hade alla liknande 

dagsrytm. De gick upp vid halv sju eller sju på morgonen och efter frukost gick eleverna till 

skolan. Skoldagen varade till tjugo i tre eller tre varje dag förutom fredagar då de slutade 

klockan ett. Under eftermiddagarna var de tillsammans med kamrater eller hade aktiviteter, 

som sång, dans, fotboll, pingis med mera. De flesta åt kvällsmat någon gång mellan fem och 

sju på kvällen. Läggdags var mellan nio och tio. En del påtalade att de hade svårt att komma 

till ro på kvällen och de berättade om olika knep de hade för att somna. 

 

 Frida: Mm. Tycker ni det är svårt att komma till ro på kvällen? 

 Johanna: Ja, sådär ganska. 

Gabriel: Jag brukar läsa innan alltså så å då brukar jag bli tröttare å när jag är 

jättepigg brukar jag läsa så blir jag trött. 

 

Vår önskan var att få igång samtalet och få dem att ytterligare beskriva sin livssituation. Vi 

ställde då frågor som fokuserade på identitet. Vem är jag, vad är viktigt för mig? Är det lätt att 

få vara den man är? Dessa frågor satte igång samtalet ordentligt. Några tyckte att det inte var 
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några problem medan andra problematiserade lite mer och började prata om utseende och om 

att göra bort sig eller kanske vara den som inte får vara med i gemenskapen. 

 

Vi var intresserade av hur deras definition av begreppet ”annorlunda” såg ut. Detta resulterade 

i att vi fick en del olika svar på vad de själva upplevde som avvikande.  

 

 Victoria: Alltså jag tycker det är ett ganska taskigt ord å säga annorlunda. 

 Ville: Ja, du… 

 Victoria: Jag tycker alla e bra liksom. 

 Ville: Ja, du e så annorlunda liksom de tänkte jag som bara. 

 Frida: Kopplar ni det negativt alltså att vara annorlunda? 

 Ville: Ja, att vara annorlunda. 

 

Eleverna pratar mycket om kläder och att se normal ut. Någon nämner att det är viktigt att få 

vara med. Att ha liknande intressen som alla andra nämnde någon, så att man inte har ett helt 

udda intresse. En pojke uttryckte att vara annorlunda var ”att vara ensam”. De nämnde att de 

”handikappade” var annorlunda. Att de som föds med ”syndrom” kan se väldigt annorlunda ut 

men att de är lika mycket människor för det och lika mycket värda. De flesta tyckte att 

annorlunda var ett ord med negativ klang och att det var ”taskigt” att säga så om någon. 

 

 Gabriel: Som om kanske e handikappad. 

 Frida: Mm. 

Gabriel: De e ju samma sätt som man ser ut men de e ju alla människor e ju lika 

mycket värda. 

 Johanna: Man kan inte hjälpa hur man ser ut. 

 Frida: Nej precis. 

 Gabriel: För man föds med typ nån sån här syndrom eller så. 

  

När vi närmade oss slutet av våra intervjuer med de olika grupperna så ställde vi en 

kontrollfråga, liknande den vi hade inledningsvis. Eleverna fick frågan; Vad är det att vara 

hälsosam? Denna öppna fråga ställdes för att vi ännu en gång ville be eleverna beskriva vad 

hälsa innebär för dem.   

 

Vi fick veta att de hade haft en student från högskolan i klassen några veckor och hon hade 

informerat klassen om kost och motion. Enligt eleverna hade det mest handlat om vitaminer, 
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kolhydrater och tallriksmodellen samt att det är viktigt att röra på sig. Vi frågade då om de 

någon gång har pratat om hur man mår på insidan. Detta blev en naturlig följdfråga i samtalet 

med eleverna. Det framkom att ingen av eleverna kunde minnas att de hade samtalat om detta 

i skolan tidigare. 

 

Det verkade som att de hade fått mycket information just om kost och motion. De nämnde 

även att de på rasterna ibland kom några från Idrottslyftet. Detta är ungdomar som är aktiva i 

någon idrottsförening och som introducerar eleverna i olika utomhussporter såsom bandy, 

fotboll med mera. 

Sammanfattningsvis är elevernas vardag begriplig och de har en tydlig struktur och fasta 

rutiner. Eleverna är medvetna om vilka tider som det gäller att vakna, gå till skolan. De har 

egenvalda aktiviteter som styr fritiden. De flesta har föräldrar som arbetar om dagarna vilket 

gör att eleverna får klara sig själva på morgonen och efter skolan. Familjen samlas ofta på 

kvällen för gemensam måltid. Detta visar på att eleverna har förståelse för hur deras vardag 

ser ut och att de har en struktur på sin vardag som de behärskar. De flesta eleverna uttrycker 

att de kan vara sig själva. Däremot pratar de mycket om utseendet och att man inte får avvika 

från det normala. Att vara annorlunda kan medföra uteslutning och ger uttryck för något 

negativt, som eleverna uttrycker ”taskigt” om någon annan. Här tar eleverna själva upp de 

som har medfödda syndrom och ses som avvikande, dock poängterar eleverna att de har lika 

människovärde. Eleverna visar alltså på medkänsla och empati för personer som är utanför. 

De har ganska god förförståelse för hälsa och har arbetat med detta innan, men eleverna talar 

huvudsakligen om hälsa som fysiska aktiviteter och kosthållning. Detta visar på brister på den 

helhetssyn som KASAM förespråkar.  

 

5.2 Hanterbarhet 

Nedan presenterar vi hanterbarhet som innebär att människan inte är offer för det som sker 

utan kan själva påverka sin situation. Detta är det andra begreppet i KASAM-modellen.  

 

När eleverna får svara på frågan om vad som är viktigt för att må bra så talar eleverna om att 

det är viktigt att äta bra och vid rätt tidpunkter. Frukosten ses överlag som den måltid som 

eleverna äter för att orka med en hel dag i skolan. Att röra på sig eller sporta är det som 

eleverna ser som det viktigaste för att må bra. En pojke svarar på samma fråga att det är att 
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lära sig nya saker. Frågan ställdes för att få reda på de faktorer som beskrivs som 

hälsofrämjande. En annan elev poängterar att det är viktigt att inte stressa för då blir vissa vad 

han kallar för ”fysiskt galna”. 

   

Ville: Mm att inte stressa. Det blir eh man kan ha en stressig vardag och så liksom 

vissa blir galna ibland liksom fysiskt galna bara för att dom stressar så mycket 

 

Eleverna tar upp frågan om att känna sig trygga och den trygghet som behövs för att man skall 

må bra och vilja gå till skolan. 

 

För att få en bild av hur de definierar en bra dag bad vi dem beskriva detta. Med denna fråga 

kan vi se vad som påverkar eleverna positivt. Att göra bra ifrån sig på prov är viktigt och att 

få skryta för någon om det, ansåg en elev vara en bra dag. Eleverna ser det som en bra dag, 

när det går bra på träningen. Husdjur är viktiga för eleverna för de gör dem glada. Att inte 

behöva stressa ser eleverna som en bra dag. Att inte behöva stressa, att få stöd, att inte bli 

mobbad, att inte känna sig rädd för att gå till skolan och att man tröstar den som är i behov av 

det, gör en bra dag. 

 

När eleverna får frågan om hur en riktigt dålig dag kan se ut blir svaren mycket olika. Denna 

fråga ställde vi som en motsatsfråga till den föregående. Viktoria tar upp ämnet om att äta 

skräpmat. Detta menar hon bidrar till en dålig dag.  

  

Viktoria: Ja det är samma för mig med elle ehh när man äter skräpmat å sånt där så 

känner man sig jag vet inte så där dålig. 

Ville: Ja jag känner sig tjock 

Viktoria: Elle ja inte tjock men man känner sig alltid friskare när man äter så här 

nyttigt. Då blir jag alltid så här glad annars blir jag så här… Ja det blir tråkigt annars 

liksom. 

 

En annan elev pratar om att göra dåligt ifrån sig på viktiga prov. När vi pratar med den andra 

gruppen tar eleverna upp att dåliga dagar kan vara när ens föräldrar är arga. De förklarar att 

stress är en faktor och att försova sig en annan faktor som de ser som en beskrivning av hur en 

dålig dag kan vara. De berättar också om vikten av att inte hoppa över frukosten.  
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Eleverna fick svara på frågan vad de gör om de mår dåligt. Frågan skulle få dem att sätta ord 

på hur de hanterar känslan av att må dåligt. En flicka berättar om ett knep hon använder sig av 

för att må bättre. Vill man inte må dåligt så måste man hitta på något roligt, säger en elev. Jag 

berättar inte för andra att jag mår dåligt, säger en annan elev. Några elever går till sina 

föräldrar och pratar med dem om de mår dåligt eller blir retade. I sista gruppen talar de om att 

ignorera dem som mobbar eller att säga till sina kompisar.  

  

Linda: Man kan ju prata med någon. Säga till mamma och pappa, eller nån nära vän. 

Sebastian: Jag säger alltid till mina föräldrar. Jag säger alltid till mina föräldrar först 

utav alla. Typ, ja det är det. 

Julius: Om nån har retat mig säger jag till mamma och pappa. 

 

När vi ställer följdfrågan om eleverna går till någon vuxen och berättar svarar dock några att 

de oftast inte gör detta.  

 

Eleverna fick frågan om vad det betyder att trivas. Första gruppen svarade: leva i en bra miljö 

och att trivas i skolan utan att bli mobbad. Viktigt är även att man trivs hemma och att 

föräldrarna inte slår en eller är alkoholister. Vår tanke med frågan var att få eleverna att tänka 

efter vilka faktorer som bidrar till en ökad trivsel och i sin tur hälsa. Nästa grupp förklarar att 

trivas på liknande sätt och vikten av att ha många vänner. Sista gruppen pratar om att trivas 

där man är och att inte bli mobbad och att man trivs i skolan och med klassen. 

 

Vad som gör eleverna glada var en fråga som vi ställde för att de enkelt skulle kunna fokusera 

på positiva aspekter kring hälsa. De berättar exempelvis om när de vinner en tävling eller får 

beröm av fröken. Komplimanger är viktigt både från kamrater och vuxna samt att känna stöd 

och ha roligt tillsammans. Kamratskap överlag är viktigt.   

 

Motsatsfrågan för eleverna blev att beskriva vad som gör dem ledsna. Första gruppen berättar 

då om när syskon slåss eller att någon i släkten dör. I den andra gruppen berättar en elev att 

han nästan aldrig är ledsen, medan de andra i gruppen talar om att man blir ledsen om man har 

ramlat och slagit sig. Det kan också bero på att någon sviker en eller att man förlorar en 

tävling eller liknande. Dåliga betyg ser de också som en bidragande orsak. I sista gruppen 

berättar eleverna att de blir ledsna när någon säger att man är dålig. Det kan också vara att 

man får kommentarer om hur man ser ut. Om man inte får vara med så blir man ledsen. 
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Eleverna fick frågan om vad stress innebär för dem. Har eleverna förståelse för vad stress 

innebär? Detta kan också spegla en viktig faktor i begreppet hälsa. De berättar att stress är när 

de har mycket att göra, man stressar ”hit och dit”. De berättar om sina kompisar som har 

mycket att göra. De känner sig ”uppvarvade” om de varit ute mycket sent. De gillar inte 

mörker då det känns som någon förföljer dem och man är iakttagen. Eleverna fortsätter att 

prata om stress och om att de själva känner sig stressade. Vissa upplever stress mer än andra. 

De berättar hur det känns att vara stressad. De pratar om att stress är att komma försent, att ha 

försovit sig, att ha mycket att göra och att det känns irriterande, som om någon sätter hinder 

för dem.  

 

Sammanfattningsvis innebär hanterbarheten för eleverna att det viktigaste är att kunna hantera 

stress och att trygghet speglar trivsel. Eleverna upplever sig må bra och har förståelse för vad 

som gör att de mår bra. Flera av eleverna poängterar att frukosten är det viktigaste målet för 

att orka med en hel skoldag. Eleverna räknar upp flera olika saker för att må bra, detta är 

saker som gör att de kan hantera vardagen på ett bra sätt. En riktigt dålig dag för eleverna är 

när rutinerna bryts, som när man försover sig och inte hinner äta frukost eller äter dålig 

skräpmat på grund av tidsbrist. Pressen att prestera upplever eleverna negativt. Föräldrarnas 

humör påverkar eleverna både positivt och negativt. En händelse i skolan kan göra att man 

inte vågar gå till skolan nästa dag. Detta påverkar också effektiviteten i skolarbetet. En 

allmänt stressig vardag påverkar eleverna negativt.  

 

Eleverna beskriver även att det hjälper att fokusera på något annat när de mår dåligt som till 

exempel husdjuren och kamraterna. De flesta av eleverna pratar om sina problem med sina 

föräldrar i första hand och även med kamraterna. Om det är mer allvarligt till exempel att 

någon slår eller mobbar en så vänder de sig till någon vuxen på skolan.  

 

Miljö och trivsel på skolan och i klassen ser eleverna som viktigt för att trivas. Det är också 

viktigt att trivas bra hemma och att de känner trygghet i familjen och att inte ens föräldrar slår 

en. De ser kamraterna som något viktigt för att må bra. Helst skall man ha flera vänner så att 

man inte bara tyr sig till en enda vän.  

 



Ida Fyrlund och Frida Svedenfors 

29 

 

Eleverna ser det som betydelsefullt att känna sig bekräftade genom beröm av lärare, kamrater, 

föräldrar och övriga vuxna. De elever som är aktiva på fritiden talar om att positiv feedback 

ger dem känslan av att lyckas. Nya vänner gör eleverna glada och motsatsen till detta är att de 

blir ledsna om någon slåss eller bråkar, eller när någon sviker en eller när de förlorar en 

tävling. Dåliga betyg påverkar till det negativa enligt eleverna. Negativa kommentarer om till 

exempel utseende eller prestation, eller att känna sig utanför och inte få vara med gör att 

eleverna känner sig ledsna. Hanterbarheten handlar för eleverna om att ha ett gott 

självförtroende utåt sett medan de har svårare att hantera den inre sidan av jaget.  

 

5.3 Meningsfullhet 

Nedan presenterar vi meningsfullhet, som handlar om engagemang, motivation och att göra 

något åt sin situation. Detta är det tredje och sista begreppet i KASAM-modellen. 

När vi ställde frågan om eleverna har mål och planer som är viktiga för dem så var det för att 

se om meningsfullhet speglar innehållet i frågan. När eleverna får frågan om de har mål och 

planer som är viktiga, så tänker de genast på det som ligger närmst dem. Det är viktigt att få 

bra resultat i skolan och de är väl medvetna om vilka svagheter de har och vilka mål de ska 

öva mer på i svenska, matematik och engelska. På fritiden är de aktiva och många av dem har 

helt klart för sig vilka mål de har med exempelvis fotbollen, dansen, pingisen med mera. 

 

När vi ställde följdfrågan om de har planer för framtiden så har de flesta någon bild av vad de 

vill göra när de är vuxna. För dem verkar framtiden vara när de blir vuxna. 

 

Vi frågade om de anser att det är viktigt att sätta upp mål eller planer. Detta för att se om de 

finner någon mening med sina mål och planer. Eleverna är överens om att det är viktigt att 

sätta upp mål för sig själva. De menar att det behövs för att sikta framåt och bli bättre på 

något. I skolan berättar de att de har varsin ”målbricka” som sitter på deras bänk. Där står det 

vad de behöver träna lite extra på. Som svar på varför det är viktigt att sätta mål för sig själv 

uttrycker en elev sig så här. 
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 Gabriel: Att man vill hänga med dom andra. 

 Frida: Mm. 

 Gabriel: Så man vill eh så… bli lika bra som dom andra i alla ämnen å ja. 

 Frida: Som ett sätt att komma vidare tänker du? 

 Gabriel: Ett sätt att komma vidare ja. 

 Frida: Mm. 

 Gabriel: Så att man inte stannar på nånting hela tiden. 

 

Två av flickorna uttryckte en annan sida av att sätta mål för sig själva. 

 

Felicia: Alltså det kan ju va bra men det kan också vara dåligt om man sätter för 

höga krav på sig själv. 

 Johanna: Mm. 

 Frida: Så att man aldrig lyckas menar du? 

 Felicia: Ja. 

 Johanna: Mm, då kanske man börjar stressa. 

 

Eleverna har nu gått på samma skola i snart sex år. Till höstterminen 2010 är det dags att byta 

skola och det innebär att de får nya klasskamrater och nya lärare. Nästa fråga belyser deras 

inställning till förändring. Det visade sig att det fanns blandade känslor inför skolbytet. Det 

låg både spänning, nervositet och lite vemod i luften när vi frågade dem vad de kände inför 

detta. Även om de började med att tala om sin nervositet så gick de över till att tala om ny 

skola och nya klasskamrater i en mer positiv anda. Det visade sig att de flesta redan kände 

någon eller några på den nya skolan. Detta uttryckte de som en trygghet. Vad de upplevde 

som lite vemodigt var att splittra den gamla klassen och att få byta ut en lärare som alla 

verkade mycket nöjda med. Någon menade att det inte skulle bli så roligt om den nya klassen 

var störande eller stökig och fick genast medhåll om det. 

 

 Viktoria: … Så det e lite läskigt men det ska bli kul. 

 Ville: Mm. 

 Frida: Du menar att ni är yngst på skolan? Det är det som är läskigt? 

 Viktoria: Ja, ja. 

 Ville: det är lite läskigt lite läbbigt liksom att eh… 

 Viktoria: Att dom mobbar å sånt. 

Sofia: Det tycker inte jag, för min storebror går där å så han lovar att ta hand om 

mig eller han ska de. 
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 Frida: Du känner redan någon där? 

 Sofia: Ja. 

 Ville: Jag också. 

 Viktoria: Jag känner jättemånga där. 

 

Vi frågade om det är viktigt att lyckas. Frågan syftade till att se vilka krav de har på sig själva. 

Återigen speglar detta meningsfullheten i det eleverna gör. Alla var överens om att det var 

viktigt att lyckas.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker eleverna att de tänker på mål och planer som ligger dem närmst 

i vardagen. Först när vi frågar om framtiden så kommer samtalet att handla om framtiden som 

vuxna. Samtidigt tycker eleverna att det är viktigt för dem att sätta upp mål, som inte är högre 

än att de kan uppnå dem. För eleverna handlar mål i skolan om att hänga med övriga kamrater 

i skolarbetet. Inför bytet av skola höstterminen 2010 känner eleverna trygghet genom att de 

redan känner andra elever på skolan och har syskon. Eleverna ser meningsfullheten i att byta 

skola och även att få nya klasskamrater och nya lärare, en sorts positiv spänning.  

 

5.4 Diskussion 

 

Enligt WHO har alla barn har rätt till en sund utveckling. Att leva i harmoni i en föränderlig 

miljö är en förutsättning för en sådan utveckling. Detta är några av de grundläggande 

principerna för lycka, harmoniska relationer och trygghet för alla människor (WHO, 2009-12-

01). Detta är en grund för välbefinnande som vi menar är av stor betydelse när vi talar om en 

känsla av sammanhang. Det är intressant att läsa hur exempelvis Danmark står för den högsta 

livskvalitén samtidigt som de är ett av de länder i Norden som har flest fall av mobbing 

(Olsson, 2000. ss. 2-8). I vår studie visar eleverna tydligt att de oroar sig för mobbing i 

skolan. 

 

Andersson beskriver i sin studie att det är av yttersta vikt att barnen har en möjlighet att se 

hemmet som den trygga basen, framför allt i denna ålder när de aktivt söker sig till andra 

miljöer och andra vänskapskretsar. Risken för ett misslyckande kan vara större när barn 

upptäcker nya miljöer (Andersson, 1998. s. 22). Vi kan se att eleverna har en vardag som 
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består av en mängd olika aktiviteter och relationer, vilket gör att hemmet blir den plats som 

erbjuder den största tryggheten för eleverna.  

 

Victoria Wibeck diskuterar hur gruppmedlemmar kan känna samhörighet. Det kan vara en 

fördel att de har en likhet i bakgrund och attityder, men detta behöver inte betyda att gruppen 

endast består av medlemmar som håller med varandra. Det kan bli problem i gruppen om de 

har allt för vitt skilda åsikter. Känsla av samhörighet kan däremot växa om gruppen får 

insikten om att andra personer har likvärdiga åsikter. Ofta kan gruppmedlemmarna uppleva 

det positivt att delta i en grupp (Wibeck, 2000. s. 29). Vi anser att eleverna uppmuntrades av 

varandras åsikter i samtalen. Det märktes att de var bekväma med att få diskutera i grupp och 

de visade att de både kunde hålla med varandra och även framföra avvikande åsikter.  

 

Begriplighet visar eleverna genom att de har en god förståelse för vardagliga rutiner samt att 

de har förståelse för begreppet hälsa. Dock menar vi att de saknar en helhetssyn på hälsa då de 

mestadels beskriver den fysiska aspekten av hälsa. De har mycket svårare att tala om den 

psykosociala aspekten (Hälsopromotionsgruppen, 2009-12-04; Kostenius & Lindqvist, 2006. 

s.25; Raustorp, 2004. s. 65). 

 

Hanterbarhet visar de genom att de har strategier för hur de går till väga vad det gäller stress, 

utanförskap, gemenskap och trygghet. Det resultat vi ser är att de bättre hanterar yttre 

omständigheter än den inre sidan av jaget (Hälsopromotionsgruppen, 2009-12-04; Raustorp, 

2004. s. 65). Detta visar eleverna genom att de konkret kan beskriva hur de exempelvis går till 

väga när någon fysiskt far illa. Eleverna ser dock inte samtalet som en väg till inre hälsa. De 

har även svårigheter att med ord beskriva den inre hälsan där KASAM förespråkar en dialog 

människor emellan. 

 

Meningsfullhet ser de bland annat som de mål de har i skolan och som är ett led i att få bra 

betyg och en bra utbildning. Framtiden är fortfarande det som de har svårast att förstå 

(Hälsopromotionsgruppen, 2009-12-04; Raustorp, 2004. s. 65). Precis som Andersson tar upp 

är framtiden svårare att beskriva för elever i denna ålder. Vi märker tydligt att eleverna lever i 

en här-och-nu-verklighet, när de berättar om sina mål och planer för oss (Andersson, 1998. s. 

37).   
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6.1 Slutsats 

Vi anser att eleverna har en god förståelse för begreppet hälsa. De sätter dock inte in denna 

kunskap i en övergripande beskrivning kring vad som ger känsla av sammanhang, i den egna 

livssituationen. Detta tror vi kan bero på att de är i en ålder där identiteten håller på att 

utvecklas och att de lever mer här och nu. De kan de inte hantera framtiden riktigt ännu.  

 

Vi menar att de har goda möjligheter att skapa en känsla av sammanhang med tiden. Eftersom 

de ännu är i en ålderfas som innebär en stor förändring. Vi har också en förhoppning om att 

lärarna kommer att ge eleverna de verktyg de behöver för att skapa ett vidare begrepp av 

hälsa. En tanke kunde vara att de tar hjälp av KASAM-dialogen i skolan och arbetar aktivt 

med dessa frågor. Detta kan i sin tur leda till ett mer öppet samtal om vad hälsa innebär för 

varje elev, och skapa en god grund för känsla av sammanhang. 

 

Det visar sig i vår studie att eleverna uttrycker att hälsa är mycket viktigt för dem. De 

upplever att de aktivt kan påverka sin hälsa genom medvetna val av fritidsaktiviteter och 

andra hälsobringande faktorer.  

 

6.2 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra en KASAM-dialog med samma elever för att se om och hur 

de ytterligare kan utvecklas som individer.  

 

En fortsatt studie av ämnet hade varit intressant och att då göra motsvarande intervjuer på en 

annan skola för att få jämförbarhet. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna ha varit att göra 

intervjuer inom ett annat upptagningsområde för att se om det finns sociala skillnader eller 

klasskillnader.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Berätta hur en helt vanlig dag kan se ut. (Begriplighet) 

2. Vad är viktigt för att må bra? (Hanterbarhet) 

3. Hur ser en riktigt bra dag ut? (Hanterbarhet) 

4. Hur ser en riktigt dålig dag ut? (Hanterbarhet) 

5. Om någon av er mår dåligt, vad gör ni då? (Hanterbarhet) 

6. Har ni mål och planer som är viktiga för er? (Meningsfullhet) 

7. Är det viktigt tror ni att sätta upp mål för sig själv? (Meningsfullhet) 

8. Vad betyder att trivas? (Hanterbarhet) 

9. Vad gör er glad? (Hanterbarhet) 

10. Vad gör er ledsna? (Hanterbarhet) 

11. Hur känner ni inför att ni ska få byta skola nästa år? (Meningsfullhet) 

12. Hur känns det att få nya lärare och klasskamrater? (Meningsfullhet) 

13. Är det lätt att vara den man är? (Begriplighet) 

14. Vad är det att vara annorlunda? (Begriplighet) 

15. Är det viktigt att lyckas? (Meningsfullhet) 

16. Vad är det att vara hälsosam? (Begriplighet) 

17. Vad är stress för er? (Hanterbarhet) 

18. Har ni pratat om hälsa tidigare? (Begriplighet) 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar 

Hej 

Vi är två studenter som läser på lärarutbildningen med inriktning mot grundskolans tidiga år. 

Vi gör för närvarande vårt examensarbete som är en studie som ska behandla hur elever i 

skolår 5 tänker och uttrycker sig kring hälsa/välbefinnande. Intervjun sker i små grupper, 3-4 

elever per grupp. Vi skulle vilja få er tillåtelse att genomföra en intervju med er son/dotter. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer enbart att behandlas 

och användas i vår studie. Eleverna bestämmer själv om de vill deltaga och de har även rätt att 

avbryta intervjun om de inte vill fullfölja den. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Ida Fyrlund & Frida Svedenfors 
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