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Abstract 

The purpose of this study is to determine the degree to which the students, on the upper 
secondary school of the Hotel and Restaurant program, experience the kitchen training as 
relevant, comprehensible, manageable and meaningful.  The survey is done with a 
quantitative method, a questionnaire, which has Antonovskys KASAM forms as an 
inspirational guide.  The students have identified and described aspects from the kitchen 
training in KASAM terms.  The picture of the group's dissemination over the reply scale, their 
total points and mean value can be interpreted and set in relation to surrounding factors. The 
result is discussed from a salutogenetic and a socio cultural perspective. The result of the 
survey show that the second year students tends to have a stronger experience of 
meaningfulness and comprehensibility, in other words a stronger experience of commitment 
and understanding of the education than the third year students. Despite this the older students 
show a strikingly stronger experience of manageability, i e. ability to find resources that solve 
problems they are set before.  Determining and understanding students’ frames of reference 
will help instructors develop teaching methods that students will see as more comprehensible, 
practical, and meaningful. 

 

Keywords: The Hotel and Restaurant program of the upper secondary school, sense of 
coherence, degree of KASAM  

 

 



 

Sammanfattning  

Syftet med detta arbete är att ta reda på i vilken grad eleverna på gymnasiets Hotell och 
Restaurangprogram upplever en känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet, 
meningsfullhet) i undervisningen i restaurangköket. 

Undersökningen är gjord med en kvantitativ metod, ett frågeformulär, som har Antonovskys 
KASAM formulär som utgångspunkt.  

Eleverna har identifierat och beskrivit aspekter ur köksundervisningen i KASAM termer.  
Bilden av gruppens spridning över svarsskalan, samt deras totala poäng och medelvärde kan 
tolkas och sättas i relation till andra omkringliggande faktorer. 

 Sett ur ett salutogenetiskt(att tänka utifrån termer av ”friska” faktorer i lärmomenten som 
befrämjar utveckling) och sociokulturellt perspektiv påbörjas en diskussion om hur vi som 
undervisar kan optimera elevernas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i köksundervisningen. 

Resultatet av undersökningen visar bl. a att tvåorna tenderar att ha en större upplevelse av 
meningsfullhet och begriplighet och känner ett större engagemang i undervisningen än 
treorna.  Trots detta visar det sig att treorna har en markant större upplevelse av hanterbarhet, 
dvs. förmåga att finna resurser som löser problem de ställs inför. 

Genom att känna till och förstå elevernas referensramar kan man arbeta fram metoder i 
undervisningen som eleverna uppfattar som mera begripliga, hanterbara och meningsfulla. 

Nyckelord: Hotell och Restaurang programmet, känsla av sammanhang, KASAM formulär
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1. Inledning 
Likt en maträtt som innehåller den där extra lilla ingrediensen som förvandlar smaken till 

något utöver det vanliga, så tillför känslan av meningsfullhet guldkant på vår vardag. Jag har i 

detta arbete utgått från en helhetssyn på lärande, där detaljer i undervisningen ger liv, innehåll 

och mening åt sammanhanget, gör lärosituationen begriplig och hanterbar för eleven.  

 

1.1 Bakgrund 

Som blivande yrkeslärare på Hotell och Restaurang programmet fokuseras intresset i följande 
examensarbete på mötet mellan eleven och kockyrket, ”köksundervisningen”. Här följer en 
kort genomgång av vad som väckte min frågeställning och vilken anknytning till forskning 
som kommer att göras. Undersökningens fokus utgår från elevens situation i köket. En 
lärsituation är ytterst komplex till sin natur och kommer här att beskrivas med hjälp av 
Ellströms fyra dimensioner(Ellström i Carlsson, 2001). Helheten runt eleven, dennes 
bakgrund, ses ur ett sociokulturellt perspektiv med vikten på kommunikationen mellan individ 
och miljö. Men undersökningens kärna ligger runt några få aspekter i miljön runt, och hos 
eleven.  Elevens upplevelse av dessa aspekter ses och mäts enligt Antonovskys teori om 
”känsla av sammanhang” eller KASAM (dvs. förhållandet mellan livets påfrestningar och 
svårigheter och hur individer lär sig hantera dessa.) Viktigt är också att jag i undersökningen 
håller mig till aspekter där jag som lärare kommer att kunna agera, och inte där situationen är 
utom min kontroll. 
  
Under VFU tiden blev det uppenbart hur olika elevers och lärares upplevelse av den 
skolsituerade ”kökspraktiken” var. Lärarna hävdar sin syn på yrkesträningen bl. a. genom en 
”nöta in” teknik, i en s.k. traditionell miljö med traditionella menyer. Detta verkar resultera i 
att eleverna upplever undervisningens miljö, dess innehåll och metoder mm. som 
gammalmodiga och ostimulerande. Med stöd av tjugoårs erfarenhet i restaurangbranschen och 
med styrdokumentens och läroplanens texter i färskt minne, har jag studerat den skolsituerade 
kökspraktiken. Min upplevelse av just den här delen av undervisningen stämmer väl överens 
med elevernas syn på lärmomenten, som ostimulerande och föråldrade.  
  
Man kommer under utbildningen i kontakt med ansenliga mängder av ”ord” som beskriver 
och reglerar skolans komplexa verksamhet och dess aktörer. I mötet med verkligheten på 
praktikskolan konkretiserades alla dessa ”ord”, i elevernas förhållande till lärande, 
skolkulturen i vardagen, olika undervisningssituationer och i vikten av ledarskap mm. 
Konsekvensen av det mötet blev att det uppstod ett behov att revidera dessa ”ord” kraftigt, 
och i den processen dök frågor upp, i massor Jag har fokuserat på den punkt där elev 
(kockelev i detta fall), träning i yrket (ur dess olika aspekter ~praxis, ~kunskap, ~kultur), och 
lärare(mitt uppdrag) möts. Denna punkt utgör till viss del kärnan i såväl läraryrkets uppdrag 
som kockyrkets och är därför viktig och intressant. 
  
 I syfte att ta reda på om undervisningen i restaurangköket upplevs som ett meningsfullt 
lärande av eleven, frågas det efter vad som identifieras som viktigt i utbildningen av eleverna. 
Här kan jag omöjligt greppa över alla tänkbara möjligheter, och har därför i samråd med en 
erfaren restauranglärare plockat ut ett antal aspekter. Dessa speglar något ur varje dimension i 
lärmiljön. I vilken grad dessa aspekter i undervisningen upplevs meningsfulla? Detta omfattar 
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både elever som upplever undervisningen i restaurangköket som meningsfullt respektive icke 
meningsfullt?  
  
Meningsfullt ska i detta sammanhang tolkas som lust till att göra en känslomässig investering, 
vilja till engagemang. Vidare undersöks hur de olika uppgifterna i restaurangköket beskrivs 
av elever, både de som upplever undervisningen i restaurangköket som meningsfullt 
respektive icke meningsfullt?  
 
Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkät där frågornas svarsalternativ speglar elevens 
upplevelse, känsla av meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet i relation till ovan 
nämnda aspekter. Summan av dessa svar utgör grunden till tolkningen av elevens totala 
känsla av sammanhang. Det bör klargöras att detta arbete är första steget i en process för att 
utveckla ett instrument som hjälper personalen på skolan att optimera den praktiska 
yrkesverksamheten, så att den blir en utvecklande, inspirerande och kunskapsmässigt solid 
grund att utgå ifrån. Genom att kombinera mitt stora intresse för kockyrket och läraruppdraget 
är målet att komma fram till en modell för lärande där resultatet blir engagerade, kompetenta 
och kreativa yrkesmänniskor. 

 

1.2 Syfte och Problemformuleringen  

 

Syftet med detta arbete är att ta första steget i en process för att utveckla ett mätinstrument 
som kan mäta elevernas upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet deras 
lärmiljö. Detta hjälper oss i skolan att optimera vår praktiska yrkesverksamhet, så att den blir 
en utvecklande, inspirerande och kunskapsmässigt solid grund att utgå ifrån både i sin roll 
som kock men också som människa. Genom att kombinera mitt stora intresse för kockyrket 
och läraruppdraget är målet att så småningom komma fram till en modell för lärande där 
resultatet blir engagerade, kompetenta och kreativa yrkesmänniskor. 
 

Denna undersökning ämnar svara på följande frågor: 

• I vilken grad upplever eleven en känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet, 
meningsfullhet) i undervisningen i restaurangköket? 

• Vad identifieras som viktigt i utbildningen av de elever som upplever undervisningen i 
restaurangköket som meningsfullt resp. icke meningsfullt?  

• Hur beskrivs olika uppgifter i restaurangköket av elever som upplever undervisningen 
i restaurangköket som meningsfullt resp. icke meningsfullt?  
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2. Teorier och forskning 

2.1  Salutogenes 

 
Inspiration för valet av undersökningsmetod, ”beröringspunkter mellan elev – praktik*, där 
eleven upplever möjligheter att växa och där yrkesrelaterad utveckling blir möjligt trots 
tidigare nämnda motigheter, är Antonovskys salutogenetiska synsätt. Detta synsätt bygger på 
att tänka utifrån termer av ”friska” faktorer i lärmomenten som befrämjar utveckling och 
växande, istället för de ”sjuka” som utgör problem (Antonovsky, 1991). Det bakomliggande 
antagandet är att man som elev i en lärprocess(och som människa i livet) ständigt 
bombarderas av stimuli vilka skapar spänningar i form av stress. Detta oavsett om det rör sig 
om positiva eller negativa stimuli (beroende på hur eleven bedömer dem). Man tittar även 
närmare på hur personen hanterar respektive inte hanterar lösningen på situationen.  
 
Eftersom författaren till detta arbete är av övertygelsen att det man lägger energi på är det som 
växer och utvecklas, läggs fokus i undersökningen på att hitta det som upplevs som det 
utvecklande och meningsfulla innehållet i lärandet. Denna fokus illustreras av frågorna; 
”Upplever eleven meningsfullhet i sin köksundervisning?” och ”I vilken grad upplever eleven 
en känsla av sammanhang i den samma?” Begreppet meningsfullt ska förstås som att 
momentet/faktorn i lärandet skapar viljan till engagemang, att eleven motiveras att göra en 
känslomässig investering, helt enkelt.  
 
Syftet med undersökningen är att ge oss, lärare och vuxna, som ska stå för struktur, syfte, 
meningsfullt innehåll och väcka lusten till lärande i skolans vardag (Hotell och Restaurang 
programmet), verktyg att optimera vårt uppdrag gentemot eleverna, så att ”kökspraktiken” 
blir det träningsverktyg det är menat att vara enligt SKOLFS. Och som bonus, stärka vår egen 
utveckling som pedagoger. 

 

2.2  Sociokulturellt perspektiv 

Elever och pedagoger rättar sig efter regler som tas fram av skolan och skolan styrs av regler 
och lagar som bestäms av samhället. Verksamheten styrs alltså utifrån och in vilket enligt 
författaren gör det intressant och relevant att titta på eventuella kopplingar mellan 
förhållningssätt hos aktörerna i skolan och det förhållningssätt som samhället som skolan 
verkar i har. Utgångspunkt för detta har varit Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där det är 
kommunikationen (inom och emellan aktörerna) i samspelet mellan individ och miljö som 
medierar kunskapen (Säljö, 2000). För att bättre förstå elevens val av förhållningsätt och 
handlingar i lärsituationerna, och vad som färgar dessa, kommer ett antal olika forskares rön, 
idéer och reslutat att få belysa delar av både Antonovskys och Vygotskijs teorier. 
Förhoppningen är att detta ska förtydliga problemformuleringen ytterligare.  

2.3 Eleven 

”Varför måste jag kunna detta? ”frågar sig eleven. ”Kommer det på provet?” Frågorna kan ses 
som elevens sätt att försöka söka efter en ingång till något som kan engagera, väcka lusten till 
pluggandet och en förståelse av ämnet. Undervisningen ur elevens perspektiv, menar 
Carlsson, handlar dels om innehållet i undervisningen, dels om arbetsformer där 
arbetsformerna förstås genom själva undervisningen och samspelet mellan elev – lärare och 
elev – elev (Carlsson, 2001). I Carlssons studie tog eleverna upp olika faktorer som bidrog till 
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om de kände engagemang och lust att hänga med i skolan eller inte. Elevers frånvaro från 
olika ämnen förklarades med t.ex. ”fattar inte vad det ska vara bra för”, ”den läraren är helt 
slut.”, eller med dålig erfarenhet ifrån grundskolan i bagaget. I sin vidare analys av 
orsak/verkan refererar författaren till en undersökning som gjordes på 70-talet av Lennart 
Nilsson(1979) och som kan jämföras med Carlssons egen. Där pekar Nilsson ut 4 aspekter 
som genomsyrar resultatet av hans undersökning, vilken har flera beröringspunkter med 
Carlssons gjord 25 år senare; 

�  Hur eleven upplever meningsfullhet med de olika delarna i en arbetsuppgift, dvs. 
helheten och om den anser att det går att använda. 

�  Att eleven vill ha tydlig och mer personlig kommunikation mellan lärare – elev, 
ifråga om att göra instruktioner och teori förståeligt. 

�  Att eleven känner uppskattning ifrån läraren angående sitt arbete. 

�  Eleven vill uppleva personligt engagemang från läraren angående sitt arbete. 

Elevernas generella inställning verkar alltså inte vara ny, skillnaden nu är dock att skolan inte 
längre är det ställe ungdomarna automatiskt väljer som sin primära miljö till lärande. Idag 
finns olika mer lättillgängliga, kravlösa kanaler som internet och övrig media, istället för den 
av samhället tillrättalagda och organiserade verksamheten (Lalander och Johansson, 2007). 
De föredrar många gånger ”Livets informella skola, där det avgörande är målen och medlen 
formas därefter.” ( Liedman, 2001, s 256). Känslan av att själv styra vad man anser är viktigt 
för just sin ”livsstil” är av stor betydelse. 

 Skiljer sig elevers motivations och trivsel höjande faktorer så mycket ifrån andra ”arbetares” 
ute i samhället? Lönen för arbetarna är förstås högre i deras jobb, och valfriheten större till 
viss del, men om vi jämför vad svenska företagsledare anger som sina viktigaste punkter för 
ett bra jobb torde frågan vara besvarad; 

� Jobbet ska kännas/vara meningsfullt i sitt sammanhang.  

� Lämplig svårighetsgrad.  

� Själv kunna påverka sin arbetssituation. 

� Ha bra relationer till medarbetare och chefer. (Claesson, Löfquist, 2003)  
 
Till ovanstående kan tilläggas självförverkligande, dvs. att känna meningsfull delaktighet i 
sysslorna(Hertzberg/Bolman & Deal, 1997), och att verksamheten har en relevant förankring 
till verkligheten (Öhman, 2000) samt vikten av att ha ett mål med sina studier (P Meyer, 
2000) utgör betydande motivationsfrämjande faktorer. 
 Inget utav ovanstående kan väl sägas gälla endast elever?  
 
Så svaret på frågan vad som öppnar för elevens vilja att lära, lägga energi och engagemang på 
skolan handlar om samma eller möjligen liknande faktorer som gäller oss vuxna på våra 
arbeten och arbetsplatser. En skillnad finns dock och det är att eleven i viss mån är i beroende 
ställning till läraren och i skolmiljön. Rollerna i en skolkultur stipulerar till del detta. Här får 
man trycka på vikten av att ledningen och pedagogen skapar en så öppen, men ändå 
strukturerad, miljö som möjligt. Detta för att ge eleven det utrymme och den trygghet som 
behövs för elevens lärande, och utveckling som person. Att som elev få ”sam- spela” och 
”sam-tänka” med en mer erfaren person, och på så vis guidas fram i kunskapandet tills man 
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själv har förståelsen och kan gå vidare, ses som en viktig didaktisk poäng i Säljös (2000, 
m.fl.) forskning om lärande situationer. 
Olika barn startar olika långt ifrån skolans mål. Deras utgångspunkter är olika och deras egen 
agenda för vad utbildningen ska innebära för dem är också högst individuell. Häri ligger 
skolans och lärarens utmaning i att möta varje elev där just de har sin utgångspunkt 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002).  
Vi tar viss hänsyn till individens hela historia, men historien kan vi inte ändra. För att vara 
konstruktiva och kunna förändra, fäster vi fokus på de utvecklande möten i vilka eleven 
oavsett sin utgångspunkt känner kraft nog att växa och utvecklas. Eller varför inte just p.g.a. 
just sin utgångspunkt? Uppsatsen fokuserar på hur eleverna hanterar situationen, då vad de 
upplever kan vara den avgörande skillnaden som tippar vågen åt det positiva växandet.  

2.4 Skola 
Elevens situation i undersökningen belyses specifikt i relation till undervisningen i 
kökspraktik. Det är här fakta och färdigheter ska utvecklas till förståelse och förtrogenhet i 
kockyrket. Kombinationen praktiskt handlande i en arbetsgemenskap och i arbetsmiljön anses 
vara avgörande för att tillgodogöra sig yrkeskunskap. Fokus vad som måste till för att orka 
hantera detta… 
I forskningsstudier (Carlsson, 2001, m.fl.) och under VFU tiden har, som tidigare nämnts, 
framkommit att det finns brister i skolornas yrkesrelaterade lärmiljöer. Man lyfter fram 
bristen på kontakt mellan skolans yrkesutbildning och relevant bransch samt att lärarna i 
yrkeskunskap ofta har för lite branscherfarenhet innan de blir fast i skolvärlden (Carlsson, 
2001). 

 Eleverna finner, i detta fall kökspraktiken, ostimulerande, med andra ord icke meningsfull. 
Miljön i skolan upplevs inte av eleverna ge förutsättningar för ett relevant och meningsfullt 
yrkeslärande. Som tidigare har påpekats kommer problemet/situationen här att ses ur det 
salutogenetiska perspektivet. Man tittar på hur eleven tacklar sin upplevda o- stimulans och 
lyckas vända denna till något, kanske inte helt positivt men mer stimulerande än från början. 
För att kunna se på detta måste vi precisera vad det är i skolmiljön eleven väger in i sitt 
förhållningssätt när den bedömer möjliga lösningar på problemet. Man kan dela upp 
skolmiljön i 4 olika dimensioner som all inbegriper, påverkar eller samverkar med eleven. 
Dimensionerna är som följer, dock presenterade i förkortad form;  

• Uppgifts och innehålls dimensionen, handlar om hur väl undervisningens uppgifter 
blir adekvata verktyg för den kunskap eleverna ska tränas i. 

• Handlings och utförande dimensionen, utgör alla de konkreta metoder, arbetsformer, 
observerbara beteenden och övriga aktiviteter som används eller borde användas. 

• Kognitiva dimensionen, här finns alla abstrakta handlingar, medvetna eller 
omedvetna, som mål, planer, tankar och värderingar, olika uppfattningar som 
aktörerna har av sig själva, uppgifterna och sina handlingar med åtföljande 
konsekvenser. 

• Sociala dimensionen, dvs. interaktiva processer i form av kommunikation och social 
interaktiva möten mellan verksamhetens aktörer. Hit räknas även normer och sociala 
klimatet (Ellström, i Carlsson, 2001). 
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2.5 Samhället 

Skolan, den arena i samhället detta arbete har sitt sammanhang i, kan beskrivas som ett 
samhälle i samhället, både sociokulturellt och i ”tiden”. Därför tittar vi, helt kort, på vad 
dagens forskare säger om hur samhället ter sig. Dels hur det ter sig för ungdomar(elever) och 
dels för vuxna (de som skriver lagar och regler samt är föräldrar och lärare) både i nutid och 
framtid. Detta tydliggör respektive aktörs referensramar utifrån vilka de fattar beslut och 
skapar förhållningssätt. Med andra ord ska vi se med vilka ”kulturella glasögon” vuxna 
respektive ungdomar ser på sin tolkning av samhället, som ju faktiskt är gemensamt.  
 
Utvecklingen i samhället de senaste 60 åren kan beskrivas med Giddens (i Lalander/ 
Johansson, 2007,s.14) begrepp som det ”moderna” och ”sen moderna” samhället. Det 
moderna samhället kännetecknades av att människors liv förändrades i och med en snabb och 
revolutionerande utveckling av produktion, teknik och kommunikationsmedel.  
 
I det senmoderna samhället har detta lett vidare till en radikal medialisering och globalisering 
av världen i stort. Vi kan idag via internet hämta (även se och höra i realtid) information, 
kunskap och inspiration om praktiskt taget vad som. Detta var inte möjligt i det moderna 
samhället där sådan tillgång till information var förbehållet de som hade relevanta 
förutsättningar (makt, pengar, ålder mm.) för studier, resor och dylikt. Man kan säga att 
ungdomar lever i ”bräckt vatten” med sina föräldrars ”moderna” kultur och traditioner under 
fotsulorna och händer, hjärta och hjärna i det ”senmoderna” samhällets framtid.  
 
Skillnaden mellan de två ”samhällsepokerna” (ff benämning) ligger även i det faktum att det 
senmoderna samhället har en högre förändringstakt. Utvecklingen beskrivs bäst som flytande. 
Alla val som görs i detta klimat, kommer att behöva revideras och förändras då nya 
möjligheter och förutsättningar ständigt dyker upp (Lalander och Johansson, 2007). 
Ovanstående belyser således med vilka ”glasögon” ungdomar ser på denna komplexa och 
dynamiska värld, var de söker byggstenar till identitetsskapandet, inspiration och influenser 
från andra kulturer som förebilder till deras liv. Ur yrkesutbildnings och didaktiskt perspektiv 
är det viktigt att ha ungdomarnas ”bräckta” samhällsklimat för ögonen för att nå/få en insikt 
om hur de upplever och ser på sin samtid och därmed framtid, vad som fångar deras 
engagemang och upplevs som meningsfullt. Kan kopplas till Antonovskys gränsbegrepp. 
  
När vi, de ”moderna samhällets generation”, skapar (via SKOLFS och Lpo94) yrkes och 
hantverksutbildning, ser vi skolningen in i yrket ur ett långt perspektiv där man tränar år ut 
och år in (som man alltid gjort!)för att uppnå yrkespraxis, ~kultur och ~kunskap. Till detta 
kan läggas att vi ofta tänker i mer statiska banor när det gäller att ”bli vid din läst”, utvecklas 
gärna inom ditt yrke men att byta område helt och hållet ses snarare som otålighet än positiv 
utveckling. Med elevernas senmoderna glasögon ter sig detta synsätt omodernt. De 
ifrågasätter nyttan med ett sådant perspektiv och behöver övertygas, tryggas i vetskapen om 
att skolans och lärarens metoder leder till relevant och ”modern” kunskap.  
 
Här ses alltså nyttan med ovanstående utläggning. Att se sammanhanget ger en ökad 
förståelse för och insikt om vilka faktorer som kan bidra till känslan av begriplighet, 
hanterbarhet och slutligen viljan att aktivt göra en känslomässig investering. Med andra ord 
viljan att agera, ta eget ansvar och lära sig. 
En annan viktig aspekt ur lärmmiljö synpunkt är att samhället ger skolans verksamhet en 
tydlig struktur, tydliga gränser, syfte och mål så att den kan fungera som en 
kunskapsskapande och bildande organisation. Inom organisationen har var och en en roll. Har 
man en roll står man i ett begripligt förhållande till andra och annat inom organisationen, 
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vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för hanterbarhet. I ”rollen” elev vet man t. ex hur man 
ska/förväntas förhålla sig till verksamheten i skolan, dess syfte och mål och vice versa vilken 
roll skolan har i samhället (Wahl m.fl, 2004). Verksamheten i skolan förväntas alltså erbjuda 
eleven en trygg, inspirerande miljö där både kunskap och individ växer, jag citerar SKOLFS; 
”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt 
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till 
elevernas allsidiga utveckling.” (2003:18) Det gäller bara att konkretisera detta till något som 
engagerar eleverna att vilja delta och bidra. Det måste till en relevant balans mellan kognitivt 
lärande och kontextuellt (både i sammanhanget skola och samhälle)lärande (Carlsson, 2001).  
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2.6 Aaron Antonovsky s Teori  

Antonovsky föddes 1923 och växte upp i Brooklyn, N.Y. Han verkade som medicinsk 
sociolog vid olika universitet i USA fram till 1960 då han emigrerade till Israel. Inom ramen 
för denna forskning gjorde han 51 djupintervjuer med människor som varit med om (1) svåra 
trauma som fått betydande konsekvenser i individens liv och som (2) trots detta upplevde sig 
ha klarat sig ovanligt bra (Antonovsky, 1991, s. 91-93). 

Under analysen av dessa intervjuer trädde tre huvuddrag fram som gemensamma nämnare hos 
informanterna. De hade lyckats göra situationen (a) begriplig, dvs. ordnad, strukturerad på 
något sätt, vilket gjorde att de kunde hitta ett sätt att förhålla sig till, (b) aktivt hantera 
situationen med hjälp av relevanta resurser. När de kunde skönja en väg ut ur sin situation var 
det också motiverade att försöka, dvs. (c) att engagera sig i tillräcklig grad för att en lösning 
skulle bli möjlig.  

Kärnan i studien kom att vara förhållandet mellan livets påfrestningar och svårigheter och 
hur individer lär sig hantera dessa. Han kallade detta för ett salutogenetiskt synsätt. Här följer 
begreppens definition: 

 

Begriplighet 

Innebär att man ser inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Informationen 
upplevs strukturerad och förutsägbar i större grad än oordnad och slumpmässig (Antonovsky, 
1991, s. 39).  

 

Hanterbarhet 

Innebär den grad av tillit till sin egen förmåga att hitta relevanta resurser att ta till i 
bemötandet av all stimuli som ständigt sköljer över en. Viktigt är att man antingen styr över 
sina resurser själv, eller litar på att de som gör det, ställer resurserna till förfogande när helst 
det behövs (Antonovsky, 1991, s.40). 
 

Meningsfullhet 

 
Innebär att känna en delaktighet i både vardagliga och andra processer som sätter ramar och 
förutsättningar för ens liv. Meningsfullhet räknas som KASAM:s huvud motivator som 
väcker engagemang och vilja att göra en känslomässig investering, ta sig an erfarenheten och 
få en lösning (Antonovsky, 1991, s.40). 
Huvudfrågan som går som en tråd genom hans forskning är; 

”Varför hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, eller vad får 
dem att röra sig mot denna pol, var de än har befunnit sig vid ett visst tillfälle? ”( Antonovsky, 
1991, s.12) 

Summan av de tre komponenterna (a) begriplighet, (b) hanterbarhet, (c) meningsfullhet, kallas 
”känsla av sammanhang”. Detta mäts i KASAM, alltså hur starka de olika komponenterna är 
hos en person. En person med starkt KASAM är mer benägen att ta sig an och aktivt söka 
lösningar på livets krav och påfrestande situationer, medans en person med ett svagt KASAM 
har benägenhet att förbli passiv och fly eller ignorera krav och påfrestande situationer. 
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Nedan följer en beskrivning av de, inom teorin ”känsla av sammanhang” viktigaste begreppen 
och deras inbördes relationer.  

Stressor, stimuli och krav 

Faktorn som skapar överbelastningen i systemet kan kallas stressor, stimuli eller krav. 
Gemensamt för dessa är att det skapar en överbelastning i systemet, en stress och ett 
spänningstillstånd som måste bemötas på något sätt. Stressorn kan vara av både negativ och 
positiv karaktär, det är konsekvensen, skapandet av ett spänningstillstånd som är avgörande. 
Exempel på negativ stressor är att inte räcka till erfarenhetsmässigt, tidmässigt osv. och på 
positiv stressor att trots situationens positiva konsekvens, en befordran t.ex. uppleva en oro, 
trots att man har tillit till sin förmåga att hitta en utväg, för sitt nya ansvar och rollen som 
chef. Antonovsky har benämnt tre kategorier i vilka man tar hänsyn till konsekvensens 
varaktighet i individens liv; (1) kronisk, (2) viktig livshändelse, (3) dagsakuta förtretligheter.  

Om konsekvensen av spänningstillståndet leder till något utvecklande och bra (hälsa) eller 
nedbrytande och negativt (sjukdom) beror till stor del på individens valda sätt att hantera och 
bemöta problemet. Ett starkt KASAM väljer aktivt och ser det som ”nyttigt” att få med sig 
erfarenheten, medans ett svagt KASAM blir ett offer, väljer att inte ta del av erfarenheten utan 
förhålla sig passiv. Det är i coping processens sista steg, feedback, när konsekvensen eller 
resultatet av ens strategi visar sig som skillnaden i individens KASAM spelar störst roll.  

Det är i valideringen av sagda resultat som värdet av coping processen ligger. Individen med 
ett starkt KASAM söker alltid denna feedback för att ta med sig till nästa gång medan den 
med ett svagt KASAM ignorerar eller bortser ifrån sådana signaler. Detta kan även beskrivas 
på följande vis. En individ med ett starkt KASAM börjar i den emotionella fasen, när den 
reagerar på överbelastningen initialt, men övergår sedan till den instrumentella fasen där 
handlingen sker. Denne upplever känslor/spänning men väljer att aktivt reglera dessa i 
motsats till att fastna i dem. Individen med ett svagt KASAM stannar således i den 
emotionella fasen och går inte vidare till den instrumentella fasen. Vad använder individen för 
att hantera stressorer? 

 

Generella motståndsresurser 

Allt som kan användas i bemötandet, bekämpningen av och hanterandet av en stressor räknas 
som personens resurs, här benämnd generell motstånds resurs, ”GMR”. Det kan handla om 
materiella resurser som pengar, jagstyrka, sociala kontakter och stöd, kulturellt stöd i form av 
starka traditioner, makt mm. Huvudsaken är att resursens egenskap kan vara ett verktyg till att 
lösa spänningen med andra ord göra stressorn begriplig(strukturerad och ordnat). Det är i 
erfarenheten av det framgångsrika användandet av dessa ”GMR” som en känsla av 
sammanhang växer fram. Om resurserna, ensamma eller i kombination, ger ett resultat med, 
ur personens tycke, tillfredställande konsekvenser och innehåll ökar detta tilltron till att kunna 
bemöta och hantera livets svårigheter, alltså skapa ett starkt KASAM. Viktigt att tänka på, 
påpekar Antonovsky, är att dessa resurser, alltså vilka som finns att tillgå, hur de bäst används 
och deras legitimitet bestäms av den kultur och/ eller subkultur (t.ex. skolkulturen) i vilken de 
opererar. Kulturen utgör ramen och inom den är det KASAM som gäller. 

När man talar om vilka ”GMR”, ensamma eller i kombination, individen använder sig av 
pratar man om dennes ”coping mönster” (fr. engelska cope = hantera). Det viktiga, essentiella 
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är inte vilket coping mönster personen använder sig av utan hur många. Framgången ligger i 
att kunna välja relevant ”GMR” och samtidigt exercera en flexibilitet i valet.  

Sammanfattningsvis styrs, förmedlas (ta efter framgångsrika sätt som finns i ens omgivning) 
och definieras ett coping beteende både intrapersonellt och interpersonellt av den omgivande 
kulturen. För att en potentiell resurs ska kunna uppfattas som en tillgänglig sådan krävs det 
enligt Antonovsky framförallt två saker. Det ena är att den formella sociala struktur man 
befinner sig i tillgodoser behovet av (ger förutsättningar som känns realistiska)goda miljökrav 
(arbetsmiljö t.ex.) och utrustning samt att de man på olika sätt står i beroende ställning till, 
också anser resursens reella innehåll som viktigt dvs. att man är överens om dess legitimitet 
och att detta kan ses i konkret handling. Det andra är att få en klar signal från ens omgivning 
att den sociala strukturen ”håller” för påfrestningar, att man löser problem och inte bara för 
över dem på någon annan t.ex. Måste man uppfatta hela livet som begripligt, alltid, för att ha 
ett starkt KASAM? 

 

Gränsbegreppet 

Ens känslor, ens närmaste interpersonella relationer, huvudsakliga sysselsättningen, 
existentiella teman, död, oundvikliga misslyckanden, tillkortakommanden, konflikter och 
isolering utgör alla delar i den personliga sfären. Svaret på frågan ovan är att det som faller 
utanför nämnda delar oftast inte räknas som viktigt nog att engagera sig i. Alltså behöver man 
inte ha en känsla av att allt i hela livet är ordnat, förutsägbart dvs. begripligt, hanterbart och 
meningsfullt, utan det gäller i första hand de som sker närmast individen. Poängen med gräns 
begreppet är just att det finns en sfär individen anser är viktig. Saknas detta, saknas troligen 
också motivationen att överhuvudtaget bry sig, man är passiv i sin hållning till livets 
stressorer. Har man å andra sidan livssektorer som upplevs viktiga, uppstår frågan; Upplevs 
dessa då begripliga, hanterbara och meningsfulla? Att ingå i en kultur, subkultur eller 
verksamhet där man då och då får uppleva att saker och ting faller på plats, förklaras, bildar 
mönster, där man ser sin roll i helheten, stärker ens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet 
och känslan av meningsfullhet. Bidrar detta också till bättre hälsa? 

 

Känsla av sammanhang och hälsa 

Till att börja med vill jag göra läsaren uppmärksam på att Antonovskys bok ”Hälsans 
mysterium” kom ut i USA 1987. Hans forskning ur det salutogenetiska perspektivet var 
förhållandevis ny. Liknande teser och teorier se Kobasa - om ”personers härdighet” (1979), 
Boyce – ”känsla av permanens” (1977) och Moos (1984)som frågade sig följande; Hur 
kommer det sig att de flesta människor finner acceptabla lösningar i svåra situationer, och att 
vissa inte bara lyckas överleva utan till och med att genomgå en mognadsprocess, när det 
ställs inför överväldigande umbäranden? (Moos i Antonovsky, 1991, s 65) och utgjorde 
viktiga diskussionspartners till Antonovsky.  

Idag 21 år senare är det salutogena tänkandet ett givet inslag i perspektivet och forskningen 
kring hälsa, även om det inte anses helt oantastligt. För den som vill ta del av kritiska tankar 
kring detta hänvisas till Nilsson (2002) och Kumlin (1998). 

Kunskapen om stressorer och deras fysiska inverkan på organismen är idag betydande i 
jämförelse med 1987. Detta arbete ska inte uppehålla sig kring det medicinska, så jag har valt 
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att presentera sammanhanget mellan ”känsla av sammanhang” och hälsa så som Antonovsky 
gjorde i sin bok 1987.  

Rent vetenskapligt kunde man då inte säga att sambanden var mer än hypoteser om vad man 
trodde. Länken mellan en individs förmåga att hantera problem och dennes hälsa visade att ett 
adaptivt beteende befrämjade hälsa snarare än sjukdom. En samtida stressforskare, Cohen 
(1984), fastslog att en individs statiska coping mönster kunde höja hormonnivåer så att skador 
på vävnader uppstod. Åter andra såg samband mellan en positiv och aktiv livssyn och positiva 
fysiologiska effekter i organismen. 

Avslutningsvis ska sägas, att inneha ett starkt KASAM betyder inte att man lever ett, utifrån 
vad man vet, perfekt liv med optimal balans mellan rörelse, mat och vila, eller ens alltid klarar 
av alla problem i vardagen med glans. Det talar bara för en större benägenhet att uppleva sin 
omvärlds stimuli som mer ordnad än oordnad, någorlunda förutsägbar, att man anser sig 
kunna mobilisera relevanta resurser för hanterandet av stimuli och sist men inte minst känna 
motivation att genomföra detta, eftersom man anser det meningsfullt att ta till sig 
erfarenheten.  

Sista delen av teoriavsnittet ska ägnas en kort redogörelse för hur, enligt Antonovsky m.fl. 
komponenterna (a) begriplighet, (b) hanterbarhet, (c) meningsfullhet börjar ta form i ett barns 
liv och följande tonårstid. Orsaken till denna genomgång är att det kan ge viktiga insikter 
senare i arbetet när dess fokus, elevens KASAM i en yrkespraktisk kontext, ska sättas i 
samband med komponenterna (a) begriplighet, (b) hanterbarhet, (c) meningsfullhet. Återigen 
vill jag klargöra att utgångspunkten till följande avsnitt är ”Hälsans mysterium” (1991) och de 
hänvisningar till utvecklingspsykologi som gör däri.  

Barnet och KASAM 

Först ska det klargöras att en individs ”känsla av sammanhang” inte räknas som beständigt 
förrän ungdomen har klivit över i vuxenlivet. Detta definieras som att man får långsiktiga 
engagemang i personer, sociala roller och arbete. Först då förstärks eller försvagas, beroende 
på ens tidigare erfarenheter, komponenterna (a) begriplighet, (b) hanterbarhet, (c) 
meningsfullhet till ett mer beständigt KASAM.  

Kort kan man säga att förutsägbarhet lägger grunden till begriplighet, en bra 
belastningsbalans lägger grunden för hanterbarhet och delaktighet i resultatet lägger grunden 
för komponenten meningsfullhet. Det sista ska illustreras med ett exempel för att förtydligas. 
När vi deltar i en verksamhet där allt bestämmande och styrande går över våra huvuden, när vi 
inte har någonting att säga till om, blir vi objekt. I och med detta passiviseras vi, upplever 
världen som likgiltig, alltså förlorar den sin meningsfullhet.  

I det lilla barnets fall ägnar den sin första tid i livet med att samspela med sin omedelbara 
omvärld med syftet att få sina behov av närhet, värme och mat tillgodosedda. Om 
omgivningen fungerar optimalt, med andra ord, barnets behov tillgodoses infinner sig en viss 
förutsägbarhet, trygghet i vetskapen om att mat, värme och kontakt ges. Samspelet med 
omgivningen utvecklas och, säger Boyce, på ett sätt som befrämjar stabila och förutsägbara 
svar. Exempel på detta samspel kan vara titt ut leken där det lilla barnet så småningom förstår 
att personen kommer tillbaka trots att den försvinner ur synhåll en stund. Tänker man sig en 
mindre optimal situation som störs av en dysfunktion i form av missbruk, missförhållanden 
eller annat som från går det ”kulturellt” normativa beteendet, störs även denna tidiga 
grundläggning av känsla av förutsägbarhet alltså begriplighet.  
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Hur grundläggs komponenten hanterbarhet? Det är först när barnet börjar kunna välja att 
släppa fram eller hålla tillbaka (en neurofysiologisk mognad), objekt, humör och avföring, 
röra sig fritt, utforska och manipulera som överbelastning kommer in i bilden, detta i form av 
krav, regler och utmaningar. Komplexiteten i samspelet med omvärlden ökar, förväntningar i 
form av att klara av pott träning, upplevelsen av att inte få t.ex. mat när man känner hunger 
eller inte kunna eller få göra något man strävar efter. 

 För att grundlägga en god grund för hanterbarheten behöver barnet tydliga signaler om 
regler, en flexibel men konsekvent vägledning samt att föräldrarna har en realistisk bild av 
barnets mognadsgrad i förhållande till fysiskt möjliga funktioner. Den ojämnt fördelade 
makten mellan barnet och föräldern, barnets beroende ställning till sin omgivning, gör att 
barnet ständigt strävar efter att lära sig fungera efter den sociala kontexten, beteenden, 
förmågor och värderingar, för att befästa sin plats, sociala identitet. Condry (i Antonovsky, 
2003, s. 126) har delat in den vuxnes gensvar i fyra typer; (1) ignorerande, (2) avvisande, (3) 
uppmuntrande/kanaliserande, (4) accepterande. Det är i mötet, gensvaret från föräldern som 
barnet drar sina känslomässiga lärdomar.  

En omvärld som ständigt bemöter barnets aktiviteter, oavsett vad de är, med en ignorerande 
eller avvisande attityd lär att barnet att väldigt gärna vilja något, inre stimuli alltid skapar en 
yttre överbelastning i form av obehag och misslyckanden. Bemöts barnet däremot med en 
balanserad blandning av alla fyra gensvars typer på ett för situationen relevant sätt, får den en 
bättre förutsättning för en stark känsla av hanterbarhet. Här gäller precis som med coping 
mönster inte att ha ett vinnande koncept utan en flexibel men stabil och relevant coping 
strategi.  

Sist men inte minst tittar vi på komponenten meningsfullhet. Ta exemplen med den vuxnes 
sätt att ge barnet gensvar och bädda in svaret i en positiv effekt som uppmärksamhet eller 
någon form av medbestämmande, en upplevelse av detta, så har vi en stark grund till 
engagemang och därmed en början till meningsfullhet. Ovanstående är alltså i mycket korta 
ordalag de huvudtyper av livserfarenheter som utgör den ursprungliga drivkraften mot ett 
starkare respektive svagare KASAM. Som poängterats förut bygger barnet på sina 
erfarenheter under hela bardomen och in i förstadiet till vuxen som kallas ”adolescense”.  

Antonovsky tar upp en intressant aspekt av tids och kulturellt slag när han påpekar skillnaden 
i det han kallar barnets yttre informationskällor, krav, stimulus och budskap. Förr kunde dessa 
informationskällor, interkulturellt, ses som någotsånär förutsägbara till skillnad från idag. De 
flesta yngre barn var hemma med en vuxen, eller i mindre grupper, yttre stimuli i form av TV 
och media i övrigt var begränsad. Idag lämnas knappt ettåriga barn, innan de har erövrat tal 
språket, på daghem med stora barngrupper och en parad av olika vuxna, miljöer och allt vad 
den sociala kontexten för med sig av regler, budkap, belöningar och bestraffningar.  

Alla aktörer har sin version och sitt förhållningssätt till situationer, barnets känsla av 
förutsägbarhet eller avsaknaden av den samma har ändrats betydligt. Detta belyste 
Antonovsky i sitt arbete för 21 år sen och ingen kan väl säga att situationen har utvecklats åt 
den positiva polen mer kontrollerat utan snarare då mot den negativa polen okontrollerat. 

Avslutningsvis en kommentar om KASAM i ungdomsåren. Arbetet med identitetsskapandet 
är den tunga biten i den här delen av livet. Följande citat av Eriksson preciserar ämnet 
samtidigt som det väver in alla tre komponenter av en ”känsla av sammanhang”; 
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”[Att] skaffa sig en livgivande verklighetskänsla ur medvetenheten om att ens individuella 
sätt att bemästra tillvaron är en framgångsrik variant av hur människor omkring en bemästrar 
sin tillvaro och värdesätter denna förmåga.” (i Antonovsky, 1991, s.130). 
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3. Metod 

Här följer en redogörelse av hur urvalet av respondenter skett, varför en kvantitativ mätmetod 
använts samt skälet till att det inte kompletterats med en kvalitativ metod. Vidare beskrivs 
mätinstrumentets konstruktion, både original formuläret som Antonovsky konstruerade och de 
formulär jag har satt ihop. Synpunkter i form av kritik mot Antonovskys formulär tas upp 
samt svagheter eller osäkerheter runt mitt eget formulär. Avsnittet avslutas med en 
genomgång av undersökningens avgränsningar och begränsningar. 

3.1 Urval 

Undersökningen gjordes i en andra och en tredje års klass på gymnasiets Hotell och 
Restaurang program i en mellanstor stad (enligt SCB) i mellan Sverige. 28 elever ur Åk. 2 och 
30 elever ur Åk. 3.  

Valet att undersöka två årskurser gjordes dels för att kunna jämföra och se om det finns någon 
skillnad mellan årskurserna i deras upplevelse av meningsfullhet i undervisningen(ex vis med 
den tänkta ökad kunskap från åk2 till åk 3), och dels för att tredje års eleverna varit ute på 
praktik(APU).  

Andra skillnader som sociala, kulturella, andra personlighetsdrag, genus, mognad mm. 
kommer inte att tas med varken som referens, aspekt eller i jämförande syfte. Denna 
undersökning har som avsikt att titta på om elever upplever meningsfullhet i deras 
köksundervisning och i vilken grad de i så fall upplever detta i relation till några specifika 
element (lärares bemötande, samarbete, undervisningsmaterial mm.).  

 Jag är, i det här läget, inte intresserad av elevens enskilda KASAM profil utan den kollektiva 
profilen per årskurs och eventuella skillnader mellan årskurserna, om sådana framträder. 
Elever i årskurs ett bedömdes inte ha tillräcklig erfarenhet av eller inblick i undervisningen i 
köket eftersom de nyss börjat, och togs därför inte med i undersökningen. Detta kan komma 
att ändras i den framtida användningen av enkäten, då en längre, i tid, mätning kan göras. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomförs med en kvantitativ metod, enkät, bestående av 20 frågor. Valet av 
metod gjordes för att få in en stor mängd data på kort tid. Alternativet var att intervjua ett litet 
antal elever med hjälp av en strukturerad intervju. Min (erkänt okunniga) bedömning var dock 
att detta inte skulle generera ett underlag av relevant bredd som kunde visa tendenser eller 
indikationer på upplevelse av meningsfullhet på samma sätt som enkätmetoden. Optimalt 
hade metoderna kombinerats. Detta är en lärdom för framtiden. En enkäts ”stela” data kan 
vara en nackdel och begränsning. Här hjälper det en oerfaren forskare att hålla ramen runt 
frågorna samt lära sig att se dess relevanta delar och hantera materialet. 

Nedan följer en kort sammanfattning av hur ursprungsformuläret för mätning av KASAM 
konstruerats och används. 
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3.3 KASAM formuläret 

Antonovsky har arbetat fram ett enkätformulär med hjälp av fasett-design som mäter 
människors ”känsla av sammanhang”, deras sätt att möta livet svårigheter. Grundprincipen 
bygger på Guttmans begrepp, ”kartesiank rymd”. (Antonovsky, 2003) Forskaren bestämmer 
sig för olika fasetter som ingår i det som ska mätas samt deras viktigaste element. Elementen 
plockas sen ihop i en bestämd kombination och utgör stommen till enkätens frågor. 
Sammanställningen av dessa fasetter och deras element kallas en ”kartmening” och 
åskådliggör alla varianter av frågor som kan konstrueras utifrån dessa bestämda fasetter. På 
detta sätt försäkrar man sig om att frågan mäter precis det man avser att mäta.  

Följande exempel handlar om fasetterna som utgör grunden för att mäta ”känsla av 
sammanhang”; hur en person reagerar på (instrumentell, kognitiv, affektiv) stimulus från en 
källa(inre, yttre, båda) vilken ställer ett visst krav(konkret, diffust, abstrakt) och befinner sig i 
tid(förfluten, nutid, framtid) i responsdimensionen. Svarspolerna beskriver ytterligheter (hög 
till låg) av KASAM-komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Antonovsky påpekar att man inte kan utkristallisera någon av de tre komponenterna ur 
KASAM och bedöma deras inbördesförhållande tillvarandra eftersom de är sammanvävda 
och alltid till viss del utgör en del av varandra. Han menar också att en människas KASAM 
formas ända fram till dess att man börjar leva sitt ”vuxenliv”, dvs. etablerar fasta vanor och 
tar ansvar för arbete och den egna ekonomin. Formuläret har trots detta använts tidigare i 
undersökningar som rör barn. 

 Då gymnasieelever utgör en relativt sett åldershomogen grupp och dessutom går på samma 
yrkesprogram gjordes bedömningen att en jämförelse var möjlig. KASAM formuläret i 
original, består av 29 frågor, men finns även i en kortare variant som består av 13 frågor. 

 

3.4 Kritik av KASAM 

Antonovsky redogör i kapitel tre i ”Hälsans mysterium” (1991)för flera studier av jämförelser 
mellan KASAM begreppet och andra liknande sätt att mäta t.ex. Kobasa i termer av 
engagemang, utmaning och kontroll m.fl. (Antonovsky, 2003). Resultatet ger att KASAM 
värdet korrelerar med andra forskares sätt att mäta samma eller liknande aspekter. Däremot 
har de inte alltid det salutogenetiska synsättet som en lika självklar grund i sina perspektiv. 

Författaren till detta arbete har inte på ett grundligt sätt satt sig in i den kritik som riktas mot 
KASAM-begreppet och dess analysmetoder. Nämnas bör dock att de framförs olika frågor 
runt begreppet av B. Nilsson (2002), T. Kumlin (1998) och ett flertal andra forskare i en skrift 
från Svenska forskningsrådet (1998). Vid vidare arbete med KASAM som verktyg skall 
givetvis en grundlig genomgång göras. Men i detta blygsamma, sammanhang kändes inte en 
sådan insats relevant. Detta ska inte tolkas som att jag tycker det är oviktigt utan endast att tid, 
kraft och resurser lades på andra delar i arbetet. 

3.5 Egen enkät 

Med inspiration och hjälp av ovanstående formulär har jag försökt att konstruera 20 frågor 
som är ”riktade” mot köksundervisningens olika arbetssätt, elevens ansvar och delaktighet 
mm. Samtliga frågor frågar efter upplevelse av begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet 
i relation till ovanstående delar. Meningen är att på ett riktat sätt mäta elevers möjliga känsla 
av sammanhang, och i synnerhet dess motivator, meningsfullhet, med utgångspunkt i 
undervisningen i skolköket. Tanken är att vidareutveckla detta instrument till ett viktigt 
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verktyg i skolans arbete med att optimera den praktiska köksundervisningen för eleverna. 
Instrumentet motsvarade i rimlig grad mina förväntningar men ska i framtiden åtföljas av en 
kvalitativ intervjudel som kan klargöra och fördjupa viktiga data.  
 
Respondenten svarar genom att ringa in en siffra från 1 till 7, som utgör skalan (graden 
av)mellan ytterligheterna i svarsspannet, alltså den siffra som stämmer bäst överens med 
personens upplevelse. Svarens poäng räknas ihop och bildar personens KASAM poäng. På 
vissa frågor vänder man på poängskalan vid summeringen.  

 

3.6 Problembeskrivning och avgränsningar 

Frågan ” i vilken grad eleverna upplever meningsfullhet i undervisningen i restaurangköket ” 
kommer att kunna besvaras. Svaret kommer dock inte att utgöra något definitivt eller helt 
tillförlitligt, utan beskriva en tendens och benägenhet att röra sig i riktningen mer eller mindre 
upplevd meningsfullhet. Man kommer också att kunna se hur respondenterna beskriver de 
aspekter i undervisningen som jag lagt in i frågorna i termer av minskad eller ökad förståelse, 
mer eller mindre struktur osv. Resultatets siffror, tendenser och ev. andra slutsatser kan inte 
appliceras på någon annan skola eller elevgrupp än den skola där undersökningen 
genomfördes och de elever som besvarade enkäten. Detta minskar dock inte vikten av 
resultatet eller intresset inför detsamma. Resultatet kan hursomhelst utgöra en givande grund 
för samtal och utvecklingsarbete för lärare i deras strävan att optimera undervisningen för 
eleverna, och utveckla sin egen roll. 

 

3.7 Procedur  

Undersökningen föregicks av ett enkät test där jag lät 3 ungdomar i gymnasieåldern fylla i 
och kommentera sin upplevelse, och tolkning av frågorna. Detta för att säkerställa att inga 
omedelbara och större syftningsfel förkom i mitt sätt att uttrycka mig och att frågorna i rimlig 
(i relation till min erfarenhet av enkätkonstruktion) omfattning speglade vad jag ville mäta 
etc. Resultatet var tillfredställande. 
 
Rektor tillfrågades om tillstånd att göra undersökningen och jag visade även enkäten för 
denne. Tillstånd gavs och tid (fredag eftermiddag) och plats bestämdes med respektive grupps 
lärare. Jag valde en Åk. 2 respektive en Åk. 3 från Hotell och Restaurangprogrammet. 
Enkäterna delades i treornas fall ut av undervisande läraren som informerade om frivilligt 
deltagande och anonymitet innan han gick igenom frågorna så att inga oklarheter förelåg.  
Den andra klassen besökte jag själv och delade där ut formulären, läste frågorna och samlade 
in materialet direkt . 
 Alla elever fick information om att resultatet av enkäten skulle användas till, mitt 
examensarbete, men inte några övriga detaljer. Självklart var elevernas deltagande frivilligt. 
De som önskade att få veta mer och läsa det färdiga arbetet fick skriva upp en kontakt adress 
på en separat lista. De kommer alla att få uppsatsen skickad till sig när den är klar.  
 
Inga andra anteckningar på enkäterna än inringade svarsalternativ fick förkomma. Detta för 
att säkra anonymitet. Vid insamlandet gicks materialet igenom för att försäkra mig om att allt 
fyllts i på ett korrekt sätt. Detta skedde även med den grupp jag inte själv skötte om. 
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3.8 Svarsfrekvens och bortfall 

Respondenter 

Hotell och Restaurangprogrammet Årskurs 2  Årskurs 3 
Antal elever per klass      28       30 
Antal närvarande vid undersökningen     14       17 
Bortfall       14       13  
 
Samtliga närvarande deltog i undersökningen. Totalt:  31 elever 
 
Bortfallet av elever hade flera orsaker. Dels var en del elever på skolresa, en del var 
sjukanmälda och åter andra var ogiltigt frånvarande (undersökningen genomfördes på en 
fredag eftermiddag). Hur resterande elever som inte var närvarande skulle ha svarat och hur 
det skulle ha inverkat på resultatet kan man inget säga. Möjligen kan elever med en skolk 
problematik, som i sig visar på en låg upplevelse av meningsfullhet i skolan, ha visat sig i 
resultatet. Möjligen skulle också de frånvarande eleverna kunna ha svarat systematiskt 
annorlunda. Detta visar att tillförlitligheten i undersökningen minskar. Mätningar måste 
genomföras regelbundet över lång tid i grupperna för att kunna säkerställa dess tillförlitlighet 
 
 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Enkätinstrument är känsliga och alla ändringar (även små) kan rubba svarsmönstret. Ett 
generellt svarsmönster som testats vid flera tillfällen utgör grunden för ett tests stabilitet och 
giltighet. Man kan också genomföra olika jämförelsetester med andra redan 
godkända(validerade) tester parallellt med ens eget och se om deras resultat korrelerar . 
Eftersom detta är första gången jag konstruerat en enkät och dessutom inte testat den mer än 
en gång innan undersökningen gjordes, är giltighet och tillförlitlighet mycket låg, om ens alls. 
Som framhållits tidigare gör undersökningen och analysen av dess resultat inte anspråk på 
annat än indikationer på det som efterfrågas.  
Ett problem som framträdde under enkätkonstruktionens gång var min begränsade erfarenhet 
av att vara lärare. Att inte ha nämnvärd erfarenhet av mötet mellan elev och köksundervisning 
gör att det inte finns någon empirisk bild av undervisningssituationen i köket. . För att säkra 
kvaliteten på valet av frågor intervjuade jag därför en erfaren restauranglärare. Kunskap om 
mötet och interaktionen mellan miljö och elev har också plockats ur bakgrundslitteraturen.  
 
Pågrund av undersökningens begränsade omfattning, kan resultatet endast tolkas i form av 
indikationer på elevernas upplevelse av Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i den 
faktiska miljön undersökningen gjordes, och inte ligga tillgrund för någon generalisering av 
situationen för elever i övriga skolor . Resultatet kan indikera om elever upplever 
meningsfullhet och en ”känsla av sammanhang” runt sitt kökslärande.  
 
För mig som blivande lärare kommer resultatet och analysen att utgöra underlag till fortsatt 
arbete med ett mätinstrument med vilket jag och kollegor kan optimera och konkretisera 
kärnan i uppdraget, dvs. målen i SKOLFS.  
En enkät är ett kvantitativt mätinstrument som är trubbig och statiskt. Resultatet av en 
kvantitativ undersökning ger därför heller inte ett djup eller ett uttömmande material. I min 
vidare utveckling av detta mätinstrument kommer det därför att kompletteras med en 
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kvalitativ intervju. Då kan enkätens resultat i form av indikationer förtydligas av 
respondenten och utgöra en säkrare grund för analysen. 
Det kommer inte att göras några generaliseringar eftersom urvalet är litet och inte kan 
säkerställas att det är representativt för en större population. 

Varken i undersökningen eller vid analysen och presentation av resultatet kommer elevernas 
namn, kön eller annan identifierbar aspekt framgå.  

 

3.10 Etik 

Jag har läst och satt mig in i de etiska krav och råd som förekommer i samband med olika 
sorters forskande undersökningar. Hänsyn har tagits till elevers, lärares och övriga personers 
integritet . 
Inga namn eller andra identifierbara detaljer förkommer i anknytning till 
undersökningsmaterialet. 
I övrigt har jag, efter bästa förmåga, följt de allmänna råd som gäller för en rapport. 
 
 

3.11 Metod analys 

I följande kapitel beskrivs hur resultatet av undersökningen tagits fram och hur det redovisas. 
Detta kommer att göras i både text och bilder i form av diagram och tabeller, allt för att så 
tydligt som möjligt beskriva resultatet.  
Poängen för respektive index, KASAM, Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet har 
matats in i Microsoft Excel och SPCS för att på så sätt ta fram medelvärdet på respektive 
index, tabeller för frekvens och standardavvikelse (hädanefter kallad s=), samt korstabeller.  
 
Standardavvikelsen är ett mått på hur spritt man svarat runt medelvärdet. Det är den 
genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet och ju mindre värde desto mindre spridning runt 
medelvärdet.  
 
Frågeformuläret som använts är inspirerat av och konstruerat efter Antonovskys KASAM 
formulär. Antonovsky använde sig av fasett design (se beskrivning ovan i metod avsnittet), 
vilket betyder att frågorna i formuläret speglar någon av KASAM begreppets tre variabler, 
Begriplighet, Hanterbarhet eller Meningsfullhet i huvudsak, men även lite av varandra . Här 
följer en kort genomgång av KASAM och de tre variablerna, hädanefter kallade KASAM, 
Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 
 

3.12 KASAM 

KASAM är ett totalindex, med det menas att ingen av de övriga variablerna, Begriplighet, 
Hanterbarhet eller Meningsfullhet kan plockas ur eller på annat sätt separeras från de övriga.  
De utgör alltid till viss del en del av varandra. KASAM är ett mått på en individs sätt att möta 
livet, förhålla sig till livets ständiga ström av stimuli och i denna komplexa bild är det just 
dialektiken mellan delarna man ser och inte varje del för sig. En individ med ett starkt 
KASAM är mer benägen att vara aktiv och se ”problem” som utmaningar värda ett 
engagemang för att finna en lösning. Man tar också till sig konsekvenserna som feedback och 
ser dem som verktyg i sitt vidare liv.  
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En individ med ett svagt KASAM däremot är mer benägen att fly ifrån ”problemet”, förhålla 
sig passiv och strunta i feedback. De upplever sig som maktlösa. Noteras skall att man med ett 
starkt KASAM inte per automatik lever ett allt igenom sunt liv, utan bara att man har ovan 
beskrivna benägenhet att tro på sin förmåga att klara sig på något sätt. För att frågorna ska 
koppla respondenternas upplevelse och känsla av sammanhang (KASAM) till 
köksundervisningen har jag riktat frågorna/påståenden mot olika aspekter i situationen 
”köksundervisning”. 

Samtliga svar ur formuläret speglar sammantaget respondentens KASAM.  
Frågornas svarsvärden är dikotomiserade (kategoriserat i två poler). Respondenten ringar in 
den siffra på svarets ordinalskala (1 – 7) som bäst överensstämmer med vederbörandes 
upplevelse. Vid summering av fråga 5, 10 och 20 poängsätts dessa i omvänd riktning (se 
frågor markerade med * i enkäten, bilaga 1). I presentationen av KASAM poängen har en 
kategorisering av svarsalternativen gjorts med utgångspunkt i medelvärdet. Medelvärdet finns 
i den kategorin med de högre värdena. Dessa resultat presenteras i form av diagram med 
beskrivande text. Detta gäller alla frågor oavsett variabel i formuläret. 
 

3.13 Begriplighet 

Innebär att man ser inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Informationen 
upplevs strukturerad och förutsägbar i större grad än oordnad och slumpmässig (Antonovsky, 
1991, s. 39). 

För att frågorna ska koppla respondenternas upplevelse och känsla av begriplighet till 
köksundervisningen har jag riktat frågorna/påståenden mot olika aspekter i situationen 
”köksundervisning” som speglar begriplighet. 

Frågorna som speglar begriplighet visas nedan i tabellform i en förkortad version (för hela 
frågan se bilaga 1) Fem frågor av de totalt 20 frågorna speglar begriplighet. 

 
  
     Begriplighet 

Fråga Aspekt Dikotomiserade svarspoler 

 

3 

 
Oväntat problem 

 
Alltid förvirrande – fullständigt solklart 

 

4 

 
ha överblick av sitt sammanhang 

 
Mycket ofta – sällan eller aldrig 

 

11 

 
Muntlig genomgång 

 
Förståelsen ökar obetydligt – betydligt 

12 

 

Skriftlig genomgång/ känsla av struktur

  

Påverkar inte mycket – påverkar mycket 

14 

 

Egna matrelaterade upplevelser 

  

 

Ger inte ökad förståelse – ger ökad förståelse 
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Genom att titta på elevernas svar på ovanstående frågor/påståenden fås en indikation på i 
vilken grad aspekten minskar eller ökar elevens upplevelse av Begriplighet. Satt i relation till 
deras KASAM (sättet att bemöta den  på) djupnar bilden av upplevelsen. I nästa steg kan 
läraren utveckla stöd mm. för att optimera genomförandet av X aspekt så att elevernas 
upplevelse utvecklas mot den positiva polen. Att ”spåra” upplevelse av Begriplighet i 
lärmiljön med hjälp av KASAM ska givetvis ses sitt större sammanhang och kombineras med 
för situationen och aktörerna, relevanta strategier. 

3.14 Hanterbarhet 
Innebär den grad av tillit till sin egen förmåga att hitta relevanta resurser att ta till i 
bemötandet av all stimuli som ständigt sköljer över en. Viktigt är att man antingen styr över 
sina resurser själv, eller litar på att de som gör det, ställer resurserna till förfogande när helst 
det behövs (Antonovsky, 1991, s.40). 

För att frågorna ska koppla respondenternas upplevelse och känsla av Hanterbarhet till 
köksundervisningen har jag riktat frågorna/påståenden mot olika aspekter i situationen 
”köksundervisning” som speglar Hanterbarhet. 

Frågorna som speglar Hanterbarhet visas nedan i tabellform i en förkortad version (för hela 
frågan se bilaga 1). För alla frågor märkta med en asterix (*) sker poängsättning i omvänd 
ordning. Fem frågor av de totalt 20 frågorna speglar hanterbarhet. 

 

     Hanterbarhet 

Fråga 

svarspoler 

Aspekt Dikotomiserade svarspoler 

 

2 

 
Praktiskt problem 

 
Lägger över problemet på någon annan – 
löser det själv 

 

6 

 
När man gör fel 

 
Ältar problemet – acceptera och gå vidare 

 

15 

 
Lita på att kamrater  
Hjälper vid behov 

Stämmer inte - stämmer 

16 

 

Lita på att läraren 

Hjälper vid behov 
Stämmer aldrig – stämmer alltid 

20 

 

Inställning till livet 

 
Går alltid att finna en lösning på livets 
svårigheter – det finns ingen lösning på 
livets svårigheter  
       

 
Genom att titta på elevernas svar på ovanstående frågor/påståenden fås en indikation på i 
vilken grad aspekten minskar eller ökar elevens upplevelse av Hanterbarhet. Satt i relation till 
deras KASAM (sättet att bemöta den på) djupnar bilden av upplevelsen. I nästa steg kan 
läraren utveckla stöd mm. för att optimera genomförandet av X aspekt så att elevernas 
upplevelse utvecklas mot den positiva polen.  
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Att ”spåra” upplevelse av Hanterbarhet i lärmiljön med hjälp av KASAM ska givetvis ses i 
sitt större sammanhang och kombineras med för situationen och aktörerna, relevanta 
strategier. 
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3.15 Meningsfullhet 

Innebär att känna en/sin delaktighet i både vardagliga och andra processer som sätter ramar 
och förutsättningar för ens liv. Meningsfullhet räknas som KASAM:s huvud motivator som 
väcker engagemang och vilja att göra en känslomässig investering, ta sig an erfarenheten och 
få en lösning (Antonovsky, 1991, s.40). 

För att frågorna ska koppla respondenternas upplevelse och känsla av meningsfullhet till 
köksundervisningen har jag riktat frågorna/påståenden mot olika aspekter i situationen 
”köksundervisning” som speglar känsla av meningsfullhet. 

Frågorna som speglarmeningsfullhet visas nedan i tabellform i en förkortad version (för hela 
frågan se bilaga 1). För alla frågor märkta med en asterix (*) sker poängsättning i omvänd 
ordning. Tio frågor av de totalt 20 frågorna speglar meningsfullhet. 

 
     Meningsfullhet 

   Fråga 

svarspoler 

 Aspekt  Dikotomiserade 

svarspoler 

 

1 

 
Meningsfull = engagerande 
köksundervisning 

Aldrig meningsfull – alltid meningsfull 

5* Gjort gymnasieval 
 
Bra val – varför går jag  
överhuvudtaget kvar 

7 
 
Mening med praktisk köksundervisning 

Ofta – sällan/ aldrig 

8 
Bemötande från läraren  

 

Bidrar inte till känsla av delaktighet - bidrar till 

känsla av delaktighet 

9 

 

Förutsättningen för lust inför en uppgift 
Ligger hos läraren – hos mig själv 

10* 

 

Upplevelse av samarbete 

 

Meningsfullt – mindre meningsfullt 

13 

 

Undervisningsmaterialets betydelse för 

lust till skapande 

Skapar lust – skapar inte lust 

17 

 

Eget mål med utbildningen som drivkraft 

när det är tungt 

Stämmer inte - stämmer 

18 

 

Upplevelsen av att ta eget ansvar 

 

Meningslöst – meningsfullt 

19 

 

Beröm som motivator 

 

Inverkar inte alls – inverkar mycket 
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Genom att titta på elevernas svar på ovanstående frågor/påståenden fås en indikation på i 
vilken grad aspekten minskar eller ökar elevens upplevelse av Meningsfullhet. Satt i relation 
till deras KASAM (sättet att bemöta den på) djupnar bilden av upplevelsen. I nästa steg kan 
läraren utveckla stöd mm. för att optimera genomförandet av X aspekt så att elevernas 
upplevelse utvecklas mot den positiva polen. Att ”spåra” upplevelse av Meningsfullhet i 
lärmiljön med hjälp av KASAM ska givetvis ses i sitt större sammanhang och kombineras 
med för situationen och aktörerna, relevanta strategier.  
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4. Resultat 

4.1 Presentation av resultat 
Först presenteras respondenternas antal och svarsfrekvens.  
Som utgångspunkt redogörs sedan för årskursernas respektive poäng fördelning för KASAM 
och standardavvikelsen från medel inom de möjliga lägre respektive högre svarsspannet. 
Därefter visas respektive årskurs medelpoäng för meningsfullhet, hanterbarhet respektive 
begriplighet och deras respektive standardavvikelse i svarsspannet. Till sist görs en 
sammanfattning av svarens resultat. 
 I ett försök att förtydliga bilden för läsaren har jag valt att sammanfatta frågornas svar utifrån 
vad som i min mening utgör bakgrund och förgrund av förhållandet elev – lärmiljö (i kök).  
 
Faktorer som har direkt inverkan på saker som t ex ens personliga förutsättningar (som i sin 
tur inverkar på hur man upplever undervisning), samt de andra av mig belysta aspekterna i 
undervisningen i restaurangköket, kallas hädanefter bakgrundsfaktorer.  
Bakgrundsfaktorerna utgör således en fond mot vilken nästa grupp ses, förgrundsfaktorer. Här 
finner vi de frågor där elevernas grad av upplevelse av meningsfullhet synliggörs speciellt. 
Meningsfullheten räknas som motivator inom KASAM och väger således tungt i dialektiken 
mellan bakgrundsfaktorerna och förgrundsfaktorerna. 
 

4.2 Resultatgenomgång 
Av sammanlagt 58 elever besvarades frågeformuläret av 14 elever ur årskurs 2 på gymnasiets 
Hotell och Restaurangprogram samt 17 elever ur årskurs 3 på samma program, totalt 31 
elever. Bortfallet av 27 elever hade flera orsaker. Dels var en stor del elever på gemensam 
skolresa, en del var sjukanmälda och åter andra var ogiltigt frånvarande (undersökningen 
genomfördes på en fredag eftermiddag). Bortfallet har diskuterats i metodkapitlets avsnitt, 
Svarsfrekvens och bortfall. 
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4.3 KASAM poäng  

Poängen från elevernas respektive formulär har summerats och utgjort underlag för ett 
medelvärde beräknat per årskurs samt på årskursernas totalpoäng. Min. 20 poäng och Max är 
140 poäng, spridningen i det möjliga svarsspannet för KASAM ligger mellan 84 – 129p . 
Medelvärdet för samtliga respondenter är 107 poäng. De respondenter som har medelvärdet 
finns i gruppen med de högre värdena. Standardavvikelsen för samtliga respondenter är 11,7 
(hädanefter: s = 11,7). 

Nedan visas utfallet i form av ett diagram som beskriver att: 

57 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 86 – 106 poäng,  

43 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 107 – 129 poäng, (s= 
12,7) 

47 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 86 – 106 poäng,  

53 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan poäng107 – 129, (s= 
11,3) 

 

 
 

Diagram 1: Av diagrammet kan utläsas att ingen elev har ett mycket svagt KASAM eller ett 

mycket starkt KASAM.  

S = 11,7 talar om att spridningen runt medelpoängen 107 p är relativt sett stor. Majoriteten av 

eleverna i åk 2 ligger dock i det lägre svarsspannet medans majoriteten i åk 3 ligger i det övre. 

 

Medelpoäng per KASAM-variabel per årskurs Poängen från elevernas respektive 

formulär har summerats i de respektive frågegrupper som speglar Begriplighet, Hanterbarhet 

samt Meningsfullhet. Dessa har utgjort underlag för beräknande av ett medelvärde, och 

presenteras per årskurs först var variabel för sig och avslutningsvis visas en jämförelse mellan 

årskurserna.  
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4.4 Meningsfullhet 

Tio frågor ur formuläret speglar Meningsfullhet, där av Min 10p och Max 70 p, spridningen i 
det möjliga svarsspannet ligger mellan 37 – 67. Medelvärdet för samtliga i åk 2och åk 3 är 54 
poäng. De respondenter som har medelvärdet finns i gruppen med de högre värdena. 
Standardavvikelsen visas som s = X. 
 

Nedan visas utfallet i form av ett diagram som beskriver att: 

- 43 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 37-53 poäng,  

- 57 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 54-67 poäng, 
(s= 8,7) 

- 53 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 37 - 53 poäng,  

- 47 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan poäng54 - 67, 
(s= 8,3) 

 

 
 

Diagram 2: Alla låg inom spannet 37 – 67, där av kan utläsas att ingen elev har en mycket 
svag upplevelse av meningsfullhet. 
 S = 8,1 talar om att spridningen runt medelpoängen 54 p är relativt sett stor. Majoriteten av 
eleverna i åk 2 ligger i det högre svarsspannet, vilket kan indikera på en starkare upplevelse 
av meningsfullhet än åk 3 där majoriteten i ligger i det lägre spannet. 
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4.5 Hanterbarhet. 

Fem frågor ur formuläret speglar Hanterbarhet, där av Min 5 p och Max 35 p, spridningen i 
det möjliga svarsspannet ligger mellan 20 -34. Medelvärdet för samtliga i åk 2 och åk 3 är 27 
poäng. De respondenter som har medelvärdet finns i gruppen med de högre värdena. 
Standardavvikelsen visas som s = X. 
 
Nedan visas utfallet i form av ett diagram som beskriver att: 

- 43 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 20 -26 poäng,  

- 57 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 27-34 poäng, 
(s= 4,4) 

- 29 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 20 -26 poäng,  

- 47 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 27-34 poäng, 
(s= 3,4) 

 

 

Diagram 3: Alla låg inom spannet 20 - 34, där av kan  utläsas att ingen elev har en mycket 
svag upplevelse av hanterbarhet. Åk 3 visar här en tydligt starkare upplevelse av hanterbarhet 
än åk 2. 
S = 3,8 talar om att spridningen runt medelpoängen 27 p är relativt sett mindre än för både 
KASAM och meningsfullhet. Det råder alltså en större homogenitet mellan eleverna i deras 
upplevelse av hanterbarhet än de tidigare två variablerna. Majoriteten av eleverna i åk 2 ligger 
i det högre svarsspannet, vilket också är fallet med åk 3 dock mer markant. 
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4.6 Begriplighet 

 
Fem frågor ur formuläret speglar Begriplighet, därav Min 5 p och Max 35 p, spridningen i det 
möjliga svarsspannet ligger mellan 21 -35. Medelvärdet för samtliga i åk 2 och åk 3 är 26 
poäng. De respondenter som har medelvärdet finns i gruppen med de högre värdena. 
Standardavvikelsen visas som s = X. 
 
Nedan visas utfallet i form av ett diagram som beskriver att: 

- 29 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 21 -25 poäng,  

- 71 % av elever i årskurs 2 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 26 -35 poäng, 
(s= 3,3) 

- 41 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 21 - 25 poäng,  

- 59 % av elever i årskurs 3 fördelar sig i den dikotomiserade svarsskalan 26 - 35 poäng, 
(s= 3,6) 

 

 
 

Diagram 4: Alla låg inom spannet 21-35, där av kan utläsas att ingen elev har en mycket svag 
upplevelse av begriplighet. 
 S = 3,4 talar om att spridningen runt medelpoängen 26 p är relativt sett den minsta av alla 
fyra variablerna. Det råder alltså en större homogenitet mellan eleverna i deras upplevelse av 
Begriplighet än av alla de tidigare variablerna. Majoriteten av eleverna i åk 2 ligger i det 
högre svarsspannet, vilket också är fallet med åk 3 dock är skillnaden i åk 2 mer markant.  
 

4.7 Sammanfattning av enkätsvar 

Sammanfattning görs först av bakgrundsfaktorerna och sedan förgrundsfaktorerna. 
Här vill jag påminna om att KASAM är ett helhetsbegrepp och att det är som sådant resultaten 
tolkas här. Det är först i en närmare analys som variablerna delas så att man kan titta på 
skillnaden i elevernas totala poäng och dra slutsatser om varför det skiljer. 
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Som hjälp vid analysen har jag tittat på svarsfrekvenser och korstabeller för att bilda mig en 
uppfattning om dels spridningen runt medelvärdet, som talar om hur pass hetero- eller 
homogen gruppens svarsfrekvens är. Den enkla tabellöversikt jag haft som stöd finns som 
bilaga(se bilaga 2). 

I analysen av bakgrundsfaktorerna framträder inga större skillnader i varken medelvärde eller 
ifråga om gruppernas standardavvikelse. Bägge årskurserna beskriver att de till största delen 
löser problem själva och upplever dessa problem som övervägande möjliga att lösa i motsats 
till mest förvirrande. 

De bakgrundsfaktorer som hade en strörre skillnad i medelvärde, en skillnad på 0,5 (åk2/5,5 – 
åk3/6,0) handlade om huruvida man ältar ett fel eller går vidare. De yngre eleverna visade här 
högre tendens att älta ett misslyckande än de äldre eleverna.  
Denna relativt homogena tendens kan ha att göra med gruppens ålder, vilket inte skiljer sig 
markant och det faktum att de alla går på samma gymnasieprogram. Frågornas fokus ligger i 
köksundervisning och sådant runt omkring, vilket är bekant för alla. 
 

Tittar vi på resultatet från frågorna rörande förgrundsfaktorer, där tendenser till elevernas 
upplevelse av meningsfullhet kan spåras, kan skillnader utläsas. Dessa frågor är analyserade 
efter en liknande tabellöversikt som de tidigare frågorna(se bilaga 3). 

I den här gruppen kan frågorna 1 och 7 redovisas tillsammans och jämföras. Den första frågan 
speglar elevernas upplevelse av viljan till engagemang i undervisningen i restaurangköket. 
Här har åk 2 ett lite högre medelvärde, (5,1) vilket tyder på starkare vilja till engagemang för 
undervisningen än åk 3(4,9). 
 Kopplar vi detta till fråga 7, där elevens känsla av mening med köksundervisning efterfrågas, 
förstärks resultatet i fråga 1. Åk 2 visar även här samma tendens till ökad mening med 
undervisningen.  
Standard avvikelsen, hädanefter skriven som S=, visar dock att åk 3 (s=0,9)har en stabilare 
bild, alltså mindre spridning runt sitt medelvärde jämfört med åk 2 (s=1,2).  
En större del av åk 3 verkar vara överens om att de inte upplever en särskilt stark 
meningsfullhet i köksundervisningen. 
 
Vem skapar förutsättningen för att känna lust, inspiration inför en uppgift? Årskursernas 
medelvärden åk 2(4,1) och åk3 (4,6) visar inte på någon markant skillnad men tittar vi på hur 
de svarat på ordinalskala blir bilden en annan. De yngre eleverna tenderar att tycka att det är 
mer lärarens sak än deras egen att skapa inspiration. Medan de äldre eleverna rör sig tydligare 
mot polen för en egen insats . 
 
 Plockar vi in vad det betyder för meningsfullheten att få ta eget ansvar (fråga 18) ser vi att 
hela gruppen räknar detta som viktigt och motiverande. 
Samarbete upplevs av åk 2 som mer meningsfullt än inte och svarsfrekvensen visar att det lagt 
sig runt 1-3 på ordinalskala, i rörelse mot större upplevelse av meningsfullhet. Åk 3 däremot 
har sin högsta svarsfrekvens runt 4-5 på skalan, och det pekar på en mindre upplevelse av 
meningsfullhet vid samarbete. 

Den frågan som hela gruppen var helt överens om berörde huruvida beröm höjer motivationen 
i lär situationen. Här återfanns den lägsta totala s= 0,7 runt medelvärdet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns flera resultat ur materialet som öppnar för 
vidare frågor. Det kan också vara intressant att göra fler och mer specifika frågor runt 
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aspekter som här bara berörs ytligt. Dessa aspekter, element eller områden kan vara synen på 
det upplevda ansvaret hos eleven, jämför ansvar för egna motivationen (fråga 9) och att gilla 
att ta ansvar för en uppgift eller skillnaden mellan att tycka det är bra med stöd ifrån kompisar 
när man behöver hjälp med en uppgift men inte så bra att samarbeta med dem. 
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5. Diskussion 

Först presenteras en kort bakgrund runt enkäten vart efter resultatet vävs in i diskussionen. 
Jag konstaterar att de frågor på vilka undersökningen baserats har besvarats i rimlig grad. 
Detta med tanke på mätinstrumentet och dess skapares förkunskaper i att undersöka. Det har 
också framkommit intressanta och, för arbetes syfte, viktiga indikationer på elevers grad av 
upplevelse av meningsfullhet, var de tycks uppleva detta och hur de beskriver berörda 
aspekter ur sin lärmiljö i termer av Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 
 
Skolans lärmiljö ställer stora krav på eleven och denne måste ständigt hantera, förstå och 
agera i förhållande till olika stimuli. Skolan utgör ett barns ”vardag” i många år och spelar bl. 
a därför en ytterst viktig roll i barnets ”verktygslåda” på vägen igenom livet. Styrdokumenten 
ser till att ingen dimension runt barnet glöms bort under skoltid. Riktlinjer för strävans mål 
och uppnående mål ger skolans aktörer en grund och riktning i verksamheten. Att utvecklas 
till en människa med god självkänsla, och en vilja att möta livet, i motsats till att förhålla sig 
passiv, i kombination med att förkovra sig i ett valt yrkesämne kräver mycket . 
Det är därför viktigt att skolans vuxna kan (och vill) se ”elevernas vardag” med rätt 
”glasögon” och i mötet med dem, stötta och väcka lust till engagemang hos dem. På ett sätt så 
att allas mål, elevens, lärarens och skolans uppdrag och inte minst samhällets uppnås på bästa 
sätt. 
I det löpande arbetet med undersökningen har jag gång på gång slagits av förundran inför 
unga människors sätt att, trots tuffa och på många sätt svåra situationer, bemöta sinvardag 
med bibehållen vilja att gå vidare. Var hittar de resurser och var ifrån tar de sin kraft? Det är i 
punkten elev – lärmiljö – lärare som jag och mina kollegor kan optimera vår del av 
ungdomarnas ”resa” åt det positiva växandet. Tanken är att med ett mätinstrument ta reda på 
om, hur, när och var eleven upplever skolmiljön och i synnerhet undervisningen som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Med den informationen i grunden kan vi, lokalt och 
konkret optimera situationen för alla inblandade. 
 
Som lärare på ett yrkesförberedande program, Hotell och Restaurang, arbetar man ofta i 
”produktion” tillsammans med eleverna, vilket innebär en annan sorts undervisningssituation 
än om man står i ett klassrum eller i ett ”provkök”. 
Lunchen ska serveras kl.11 oavsett hur många elever som dyker upp kl.8.30, tid till långa 
genomgångar, djupa samtal eller bara en inspirerande historia, får stå till sidan för produktion. 
Det här uppfattas ofta negativt, men under min VFU upptäckte jag att det som idag betecknas 
som produktion i själva verket kan ses som en ”sam- handlings” situation. Ordet har lånats ur 
Säljös texter (2000), och beskriver hur eleven går bredvid läraren och får ”sam – handla” med 
någon mer erfaren. Det är i mötet och kommunikationen mellan elev, lärare och miljö 
(storkök, att laga dagens lunch) som kunskapen lyfts, tas in och görs till ens egen 
färdighet(Säljö, 2000) Det gäller för läraren att medvetet placera sig ”i händerna ” på eleverna 
och låta dem få del av dennes yrkeskunnande. Lärarens ansvar är att skapa en 
”verklighetstrogen”, utmanande och utvecklande ram att arbeta inom. Ramen utgörs av allt 
från matsalens sätt att servera på till hur råvaror väljs. För elever som har en lägre upplevelse 
av meningsfullhet i skolan än sina klasskamrater, kan en produktions- lärmiljö vara en väg till 
större upplevelse av Meningsfullhet, just pga. att den inte liknar en vanlig lektion. 
 Vi kan alltså välja att se dagens produktion som ett viktigt verktyg för vår pedagogiska 
strävan mot de fyra F:n, fakta~, färdighets~, förståelse~ och förtrogenhetskunskap. 
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 Hur skapar vi denna ”sam – handlings” situation?  Hur gör vi för att ge eleverna en begriplig, 
hanterbar och meningsfull lärmiljö i köket? Hur tänker och känner eleverna inför det de idag 
erbjuds? 
 
En gammal klok kvinna sa till mig ”Om du undrar något om någon fråga källan, gå inte över 
ån efter vatten”. Hon menade att man kan gå direkt på kärnan och hämta informationen där. 
Resultatet av den strategin är enkäten som ligger till grund för arbetets undersökning. Som jag 
tidigare påpekat är det här arbetet det första steget i processen att ta fram ett mätinstrument. 
Instrumentet ska utgöra ett komplement till övriga insatser och strategier i lärarens kontakt 
med eleven. 
Kort sagt frågas eleverna efter deras upplevelse av meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet utifrån en specifik aspekt tagen ur lärmiljön. Andra frågor ställs som påståenden 
med dikotomiserade svar (två motsatta poler) så att man kan utläsa en beskrivning av vilken 
aspekt eleven väljer och i vilken grad de upplever meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet i förhållande till denna. 
 Oavsett om eleven upplever situationen meningsfull eller icke meningsfull, så kan denna 
alltid flyttas närmare det meningsfulla. Det sistnämnda är kärnan i Antonovskys teori om 
”känsla av sammanhang”.  Han frågade sig,  
 
”Varför hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, eller vad får 
dem att röra sig mot denna pol, var de än har befunnit sig vid ett visst tillfälle? ”( Antonovsky, 
1991) 
 För mig utgör denna fråga en utmaning, ger mig inspiration och driver mig att vilja veta just 
detta, men förflyttat till min ”verklighet” och de jag möter här, eleverna.  
 
Jag ska nu väva in en del av vad som framkom i analysen av enkätens svar. Än en gång vill 
jag påminna läsaren om att resultatet endast kan kopplas till de respondenter som svarat samt 
att analysens slutsatser ska ses som tendenser och inget annat. 
 
Ett resultat av enkäten kan beskrivas som en indikation på elevernas ”känsla av 
sammanhang”, KASAM. Medelpoängen för bägge grupperna ligger på 107 poäng av max 
140p. Grupperna har med andra ord en relativt sett god ”känsla av sammanhang” totalt. De 
finner resurser och lösningar på stimuli de möter och har en tilltro till sin förmåga att klara av 
problemen. Framför allt betyder ett starkt KASAM att man ser ”problemlösning” som något 
som är värt att ta itu med. Pratar vi i ”klassrums termer” kan detta t.ex. visa sig i viljan att ta 
eget ansvar. Vilket vi ju är ålagda att träna eleven i utifrån styrdokumenten.  
 
Jämför vi åk 2 och åk 3, tenderar åk 3 att ha ett något starkare KASAM än åk2. Antonovsky 
menar att en individs KASAM inte stabiliserar sig förrän man har ”klivit i vuxenrollen”, dvs. 
har mer regelbundna och fasta arbetsrelationer och egen ekonomi. En del av treorna har redan 
flyttat hemifrån helt eller bor borta under terminen, alltså prövat på ”vuxenrollen light”, vilket 
kanske speglas i dessa siffror.  
Även om orsakerna till ens ”känsla av sammanhang” härrör från många områden i livet, kan 
man sett ur undersökningens fokus och med en empirisk kunskap om lärmiljö – elev, säkert 
finna punkter där det blir möjligt att stärka elevens upplevelse av meningsfullhet. På så sätt 
för man eleven mot en ökad grad av KASAM. Här spelar t.ex. lärarens bemötande av eleven 
en nyckel roll. Känner de sig delaktiga i undervisningen, produktionen och lärprocessen stärks 
viljan till engagemang till skillnad från om de bara upplever att de ”åläggs” att utföra något. 
Majoriteten har svarat att de upplever sig som delaktiga i högre grad än inte delaktiga, vilket 
är glädjande men måste förbättras. 
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 Funderar vi vidare och sätter aspekten bemötande i relation till hur man kan öka elevens 
upplevelse av meningsfullhet, tolkar jag det som att ett respektfullt bemötande av den ”nästan 
vuxne” eleven ger honom/henne även en möjlighet till att ”sam – verka” med läraren i vad 
vuxen rollen innebär. Läraren agerar som förebild både som yrkesperson och som vuxen 
människa. Man kan ta upp samtal om ansvar i arbetslag, bemötande och inte minst hur man 
kommunicerar för att bli förstådd och för att förstå andra. Att flytta fokus från elevens egen 
person till gruppen och belysa dialektiken och dynamiken mellan dessa är både ett sätt att 
spegla elevens egen identitet och att förbereda denne inför jobbet på en arbetsplats. 
Undervisningssituationens olika möjligheter lyfts och vävs in i mötet med eleverna. 
 
Som tidigare visats består ens ”känsla av sammanhang” av tre olika delar, Begriplighet, 
Hanterbarhet och Meningsfullhet. Medelvärdet uträknat per KASAM variabel ger en mer 
nyanserad bild än den ovan. Resultat kan tolkas som en indikation att åk 2 upplever en högre 
grad av meningsfullhet i sin undervisning än åk 3, samt en väsentligt högre grad av 
begriplighet, medans majoriteten av åk 3 visar tendens till starkare upplevelse av 
hanterbarhet. Elever i åk 2 tenderar alltså att känna ett större engagemang för undervisningen 
och har också en tendens till starkare upplevelse av att undervisningen är begriplig, går att 
förstå och ge struktur åt och på något sätt är förutsägbar.  
De äldre eleverna visar att de trots sin lägre grad av engagemang och förståelse ändå har hittat 
sätt, skapat sig resurser de litar på, att hantera ”problemen”, situationen med. 
 Hur rimmar detta med det första resultatet?  
 
Då får man gå in och titta på vilka bakgrundsaspekter de väljer(i enkäten) och hur de 
beskriver dessa i termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
Vi får sätta in eleverna i ett större sammanhang för att kunna tolka och försöka förstå hur det 
hela hänger ihop.  
De äldre eleverna arbetar ofta efter skolan(under skoltid!) och på helger på krogen, och får på 
så vis en empirisk kunskap från ”verkligheten” som de tar med sig in i skolans undervisning. 
Det är en stor skillnad på att vara en i arbetslaget på krogen och bedömas för sina konkreta 
arbets- insatser än att vara elev och få abstrakta betyg som feedback i slutet på terminen.  
 
Undersökningens specifika aspekter: lärarens bemötande, samarbete med kamrater, hur 
struktur och inspiration/engagemang förstärks m fl. är valda just för att ”bakvägen” kunna se 
vad eleverna uppfattar som viktiga delar och jämföra deras svar med de faktiska 
undervisningsmetoder, traditioner och kanske främst förutfattade meningar om vad eleverna 
tycker. För mig som nybakad lärare ter sig undervisningsmiljön överväldigande och 
respektingivande. Till hjälp att bena upp och få struktur på denna delar jag upp den i fyra 
dimensioner:  
 

o Uppgifts och innehålls dimensionen, handlar om hur väl undervisningens uppgifter 
blir adekvata verktyg för den kunskap eleverna ska tränas i.  

o Handlings och utförande dimensionen, utgör alla de konkreta metoder, arbetsformer, 
observerbara beteenden och övriga aktiviteter som används eller borde användas. 

o Kognitiva dimensionen, här finns alla abstrakta handlingar, medvetna eller omedvetna, 
som mål, planer, tankar och värderingar, olika uppfattningar som aktörerna har av sig 
själva, uppgifterna och sina handlingar med åtföljande konsekvenser. 
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o Sociala dimensionen, dvs. interaktiva processer i form av kommunikation och social 
interaktiva möten mellan verksamhetens aktörer. Hit räknas även normer och sociala 
klimatet (Ellström, i Carlsson, 2001). 

 
Ur var och en av dessa dimensioner kan jag med ”mätinstrumentet” i bakgrunden plocka in 
och konkretisera aspekter som kan öka elevernas totala känsla av sammanhang via någon av 
de tre delarna.  
 
Eftersom enkätens resultat inte kan gälla för någon annan än just bara den grupp elever som 
svarat på den och i den skola där de går kan arbetets diskussion kännas tunn och ytlig. 
Poängen i min mening, syftet med allt från teorier, urval av respondenter, aspekter ur 
undervisningsmiljön, och inte minst problemformuleringen, är att få en utgångspunkt till 
vidare ”forskning”. Resultatet kommer att studeras och analyseras igen och då ihop med några 
mer erfarna lärare som kan se saker jag inte uppfattat, tackvare deras empiriska erfarenhet. 
Jag har också fått en inblick i elevernas syn på undervisningen och träning i vart jag ska rikta 
blicken inför starten på mitt nya uppdrag.  
 
Att här ge mig in på djupare analyser av hur eleverna uttryckt sin känsla av Begriplighet, 
Hanterbarhet och Meningsfullhet känns inte rätt. Den kunskapen har jag inte ännu att backa 
upp sådana uttalanden. Men inte desto mindre är jag övertygad om att både elever och lärare 
kommer att ha glädje och nytta av ett liknande ”mätinstrument” som det som använts här.  
Jag kan också se att en del frågor måste ställas med större precision och dessutom följas av en 
intervjudel där man kan gå in på detaljer runt resultaten på ett konstruktivt sätt.  
 
Tidigare forskning om vad som gör människor motiverade, nöjda och benägna att utvecklas 
och växa har visat sig bestå av ganska få aspekter. De få exempel på detta som jag valt att ta 
upp i bakgrunden visar på 4 -5 grundläggande delar .  
En människa vill få: synas och höras, tillhöra en grupp, vara duktig(beröm/ uppskattning), 
göra något meningsfullt, dvs. något som de med övergripande ansvar också räknar som viktigt 
och ta ansvar och ha inflytande.  
Alla dessa saker bör ingå i undervisningssituationen och i lärarens förhållningssätt till sin 
uppgift. 
Att ta sig tid och sätta sig in i ungdomarnas referensramar, göra upp med sina egna fördomar 
och ”dolda” förhållningssätt till vad prestation är, vad en persons värde grundar sig på kan 
tyckas ambitiöst och jobbigt. Jag tror att det är en förutsättning för att på ett rakt sätt kunna 
möta eleven i undervisningen och att där orka ge, leda, inspirera och guida dem på deras resa. 
Har man en förförståelse av deras referensramar kan man förebygga och ”sam – handla” med 
eleverna i hur de på bästa sätt kan öka sin upplevelse av Begriplighet, Hanterbarhet och 
Meningsfullhet.  
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5.1 Slutsatser 

Att ta sig tid och sätta sig in i ungdomarnas referensramar (med mitt nya mätinstrument), göra 
upp med sina egna fördomar och ”dolda” förhållningssätt till vad prestation är, vad en persons 
värde grundar sig på kan tyckas ambitiöst och jobbigt. Jag tror att det är en förutsättning för 
att på ett rakt sätt kunna möta eleven i undervisningen och att där orka ge, leda, inspirera och 
guida dem på deras resa. Har man en förförståelse av deras referensramar kan man förebygga 
och ”sam – handla” med eleverna i hur de på bästa sätt kan öka sin upplevelse av 
Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet under skoltid men kanske också efter.  
 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Ett som jag omedelbart tänker på och som finns rakt framför näsan är följande frågor:  

• I vilken grad upplever lärarna en känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet, 
meningsfullhet) i undervisningen i restaurangköket? 

• Vad identifieras som viktigt i utbildningen av de lärare som upplever undervisningen i 
restaurangköket som meningsfullt resp. icke meningsfullt?  

• Hur beskrivs olika uppgifter i restaurangköket av lärare som upplever undervisningen 
i restaurangköket som meningsfullt resp. icke meningsfullt?  

På så vis skulle man kunna göra en jämförande studie och kanske finna en väg att 
motivera lärare med mångårig erfarenhet m fl. 
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Bilagor 
    Bilaga 1, s. 34-36 

Enkät 

Här är några frågor som berör skilda områden av köksundervisningen och livet i övrigt. Varje 
fråga har 7 möjliga svar.  Var snäll och markera den siffra som passar bäst in på ditt svar. 
Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under eller närmast 1, 
så ringa in 1, och om du instämmer i det som står under eller närmast 7, så ringa in 7. Om du 
känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast 1 
svar på varje fråga.   
 

1. I vilken utsträckning uppfattar du undervisningen i köket som meningsfull? 
Meningsfull ska tolkas som att undervisningen känns engagerande.  
 
Aldrig meningsfull   1     2 3 4 5 6 7 Alltid meningsfull 

 
2. När det uppstår ett praktiskt problem i köksundervisningen väljer jag: 

 
Att lägga över 

problemet på någon annan 
 1     2 3 4 5 6 7 Löser problemet själv 

 
3. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 

Alltid förvirrande och 
svår att finna

 1     2 3 4 5 6 7 Fullständigt solklar 

 
4. Efter 2 år på HR programmet, kan du i köket få en känsla av att du befinner dig i en 

obekant situation och inte vet vad du ska göra? 
 

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

 
5. När du tänker på ditt gymnasieval, HR programmet, händer det mycket ofta att du: 

 
Känner vilket bra val ”HR” är  1     2 3 4 5 6 7 Frågar varför du överhuvudtaget 

går på”HR” 
 

6. När du gör fel i köket brukar du: 
 
Älta det om och om igen  1     2 3 4 5 6 7 Säga, ”Det var det” och sen gå 

vidare 
 

7. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med den praktiska undervisningen i 
köket: 
 

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

 



 

8. Lärares sätt att bemöta mig under köksarbetet får mig oftast att känna mig: 
 

Inte delaktig  1     2 3 4 5 6 7 Delaktig 

 
9. Förutsättningarna för att jag ska känna lust inför en uppgift ligger i förstahand  

  
Hos läraren  1     2 3 4 5 6 7 Hos mig 

 
10. Att samarbeta upplever jag: 

  
Gör arbetet meningsfullt  1     2 3 4 5 6 7 Gör arbetet mindre meningsfullt 

 
11. Till vilken grad ökar en muntlig genomgång din förståelse för dagens arbete? 

 
Obetydligt  1     2 3 4 5 6 7 Betydligt 

 
12. Hur påverkar anteckningar på tavlan om dagens arbete din känsla av struktur i 

undervisningen? 
 
Påverkar inte mycket  1     2 3 4 5 6 7 Påverkar väldigt mycket 

 
Hur väl stämmer din upplevelse med följande påståenden? 
 

13. Kokböcker, stenciler och annat undervisningsmaterial jag använder i köket ger sällan 
lust till skapande. 
 

Stämmer bra  1     2 3 4 5 6 7 Stämmer dåligt 

 
14. Egna matrelaterade upplevelser (restaurangbesök, information från internet, Tv, 

mattidningar mm.)utanför skolan ger ökad förståelse på olika sätt för mitt arbete i 
skolköket. 
 

Förståelsen påverkas inte  1     2 3 4 5 6 7 Förståelsen påverkas 

 
15. Jag upplever kompisarnas stöd som en viktig tillgång när jag behöver hjälp med något 

i köket. 
 

Stämmer aldrig  1     2 3 4 5 6 7 Stämmer alltid 

 
 



 

16. När jag inte förstår en uppgift vet jag att läraren tar sig tid och förklarar tills jag 
förstår. 
 

Stämmer inte  1     2 3 4 5 6 7 Stämmer alltid 

 
17. Mitt mål med min utbildning är det som gör att jag orkar även när det känns tungt. 

 
Stämmer inte  1     2 3 4 5 6 7 Stämmer alltid 

 
18. I köket får jag ta eget ansvar för mina arbetsuppgifter och deras genomförande, detta 

upplever jag: 
 

Som meningslöst  1     2 3 4 5 6 7 Som meningsfullt 

 
19. Att få höra att jag är duktig höjer motivationen för att göra ännu bättre ifrån mig. 

 
Beröm inverkar inte alls  1     2 3 4 5 6 7 Beröm inverkar mycket 

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

 
Det går alltid att finna en 

lösning på livets svårigheter
 1     2 3 4 5 6 7 Det finns ingen lösning på livets 

svårigheter 
 

      

 
 
  

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Bakgrund:        åk2 åk3 Total S 
Fråga nr:       s    / medel   
H 2. praktiskt problem lägger över problemet på någon annan – löser det själv 0,9/5,4 0,9/5,6 0,9/5,5 
 
B 3. oväntat problem alltid förvirrande – fullständigt solklart  1,2/4,5 1,0/4,8 1,0/4,7 
 
B 4. ha överblick av sitt mycket  ofta – sällan eller aldrig   1,7/5,1 1,3/5,5 1,4/5,3 
 sammanhang 
M 5.* gjort gymnasieval bra val – varför går jag överhuvudtaget kvar  2,1/5,0 1,9/4,5 2,0/4,7 
 
H 6. när man gör fel ältar problemet – acceptera och gå vidare  1,7/5,5 1,1/6,0 1,4/5,8 
 
M 9. förutsättningen för lust  ligger hos läraren – hos mig själv  1,7/4,1 0,9/5,0 1,4/4,6 
 inför en uppgift 
 
B 14. egna matrelaterade  ger inte ökad förståelse – ger ökad förståelse 1,1/5,0 1,3/5,0 1,2/5,0 
 upplevelser   
 
M 17. eget mål med utbildningen som stämmer inte – stämmer  1,3/5,5 1,8/4,4 1,7/4,9 
 drivkraft när det är tungt  
 
H 20.* inställning till livet går alltid att finna en lösning – det finns ingen lösning 1,7/5,7 1,7/5,8 1,7/5,8 
   på livets svårigheter        på livets svårigheter 
 
 
 
S = Standardavvikelse från medelvärdet 
B = Begriplighet 
H = Hanterbarhet 
M = Meningsfullhet 
  
Hur beskrivs de olika uppgifterna i restaurangköket av elever som upplever undervisningen i restaurangköket som meningsfullt resp. icke 
meningsfullt? 



Bilaga 3 
Förgrund:              åk2  åk3  Total S
Fråga nr:              s    / medel 
M 1.  Meningsfull = engagerande    aldrig meningsfull – alltid meningsfull  1,9/5,1  1,3/4,9  1,6/5,0 
 
M 7.  Mening med praktisk köksundervisning  ofta – sällan/ aldrig    1,2/5,8  0,9/5,5  1,1/5,7 
     
M 9.  Förutsättningen för lust     ligger hos läraren – hos mig själv  1,7/4,1  0,9/5,0  1,4/4,6 
  inför en uppgift 
   
M 10.*  Upplevelse av samarbete    meningsfullt – mindre meningsfullt  0,8/6,4  1,5/5,3  1,3/5,8 
 
H 11.  Muntlig genomgång    förståelsen ökar obetydligt – betydligt  1,1/6,2  1,0/5,8  1,1/6,0 
 
H 12.  Skriftlig genomgång/    påverkar inte mycket – påverkar mycket  1,3/5,5  1,1/5,4  1,2/5,4 
  känsla av struktur 
 
M 13.  Undervisningsmaterialets betydelse   skapar lust – skapar inte lust    1,4/4,5  1,3/5,4  1,4/5,0 
  för lust till skapande 
 
B 15.  Lita på att kamrater     stämmer inte  ‐ stämmer    1,5/6,1  1,2/5,9  1,3/6,0 
  hjälper vid behov 
 
M 18.  Upplevelsen av att ta eget ansvar  meningslöst – meningsfullt    0,8/6,1  1,0/5,9  0,9/6,0 
 
M 19.  Beröm som motivator    inverkar inte alls – inverkar mycket  0,6/6,7  0,8/6,3  0,7/6,5 

S = Standardavvikelse från medelvärdet 
B = Begriplighet 
H = Hanterbarhet 
M = Meningsfullhet 
 
Vad identifieras som viktigt i utbildningen av de elever som upplever undervisningen i restaurangköket som meningsfullt resp. icke meningsfullt?   
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