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Abstract 

The study is based on Aaron Antonovskys's theory of sense of coherence (SOC) and how this 

relates to students’ sense of context in their learning on the basis of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness.  

 

The aim of the study was to examine the extent to which students experience that the 

salutogenic approach/attitude infuses learning in adult education. The purpose is stated by the 

following questions: To what extent are students learning comprehensible? To what extent are 

students learning manageable? What is the degree to which students experience learning as 

meaningful? Is the salutogenic approach more common in any specific student group? Is there 

a correlation between the student’s experience of comprehensibility, manageability and 

meaningfulness? Is there a gender difference in students’ experience of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness?  

 

The survey was conducted in five different classes at different levels where the sample 

consisted of 140 students in the health care education. The questionnaire consisted of claims 

on the basis of comprehensibility, manageability and meaningfulness. The statistical analysis 

used was ANOVA, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and factor analysis.  

 

The results showed that there was a difference between the various “Bas” classes (semester 

1), “Djup” (semester 2), “Profil” (semester 3), “Lärling” (Apprentice) and “VOS” (a class of 

students with Swedish as a second language) experience of comprehensibility, manageability 

and meaningfulness in learning. What can be seen is that the class VOS excels on multiple 

variables by agreeing to a greater extent than other classes. When it comes to gender 

difference in students’ perception of comprehensibility, manageability and meaningfulness it 

shows a statistically significant difference between men and women. The area in which it is 

found is in manageability. Women experience more fully that they have enough written 

submissions compared to men. In addition, women feel increasingly that they have enough 

oral examinations. The results showed, by the factor analysis, where it crystallized nine index 

groups based on the allegations comprehensibility, manageability and meaningfulness.  The 

areas that emerged were: social relationships, participation and endurance, educational 

resources, continuous feedback, practice, forms of work and support, motivation, internal 

resources, and future goals.   

  

Keywords:  
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Sammanfattning 

Studien utgår från Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) och hur 

detta relaterar till elevers känsla av sammanhang i sitt lärande utifrån begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning elever upplever att det salutogena 

synsättet/förhållningssättet genomsyrar lärandet inom vuxenutbildningen. Syftet preciserade 

med följande frågeställningar: I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som begripligt? I 

vilken grad upplever eleverna sitt lärande som hanterbart? I vilken grad upplever eleverna sitt 

lärande som meningsfullt? Är det salutogena synsättet mer vedertaget i någon specifik 

elevgrupp? Finns det samband mellan elevers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet? Förekommer det någon könsskillnad i elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

Enkätundersökningen genomfördes i fem olika klasser på olika nivåer där urvalet bestod av 

140 elever inom vård- och omsorgsutbildning. Enkäten bestod av påståenden utifrån 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De statistiska analyser som användes var 

ANOVA, multivariat variationsanalys (MANOVA) samt faktoranalys. 

 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan de olika klasserna Bas (termin 1), Djup 

(termin 2), Profil (termin 3), Lärling och VOS (en klass med elever med svenska som 

andraspråk) upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i lärandet. Det som 

kan ses är att klassen VOS utmärker sig på flera variabler med att instämma i högre grad än 

övriga klasser. När det gäller könsskillnad i elevernas uppfattning av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet visar det en statistisk signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor. Det område som det framför allt framkommer är inom hanterbarheten. Kvinnor 

upplever i högre grad att de har lagom med skriftliga inlämningar än män. Dessutom tycker 

kvinnor i högre grad att de har lagom med muntliga redovisningar. Resultatet visade, genom 

faktoranalys, att det utkristalliserades nio indexgrupper utifrån påståendena begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  De grupper som framträdde var: sociala relationer, 

delaktighet och ork, pedagogiska resurser, kontinuerlig återkoppling, praktik, arbetsformer 

och stöd, motivation, inre resurser samt framtidsmål.  

 

Nyckelord:  

Känsla av sammanhang (KASAM), hälsa, salutogent förhållningssätt, vuxenelever 
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Inledning 
Alla människor har ett behov av att bli respekterade och uppskattade, men även att få känna 

sig betydelsefulla. Detta i sin tur påverkar välbefinnandet, och hälsan (Hanson, 2010). Detta 

är en viktig aspekt utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Skolverket (2012) skriver om 

vuxenutbildningens uppdrag där ett av uppdragen är att ”alltid möta varje elev utifrån hans 

eller hennes behov och förutsättningar” (aa s. 5). Vidare menar Skolverket att utbildningen 

ska sträva efter att vara flexibel när det gäller elevens sätt att lära och studieformer för 

lärandet. Utbildningen kan visa sin flexibilitet för eleven genom att studietakten anpassas, var 

utbildningen sker och utifrån ett tidsperspektiv.  Vuxenutbildningen ska kunna ge stöd till de 

elever som önskar kombinera sina studier med arbete. Varje elev ska ha möjlighet att kunna 

ha inflytande över sin utbildning, men även få möjlighet att ”ta ansvar för sina studieresultat” 

(aa s 7). För att eleverna ska kunna ta det ansvaret behöver de veta vilka mål och vilket 

innehåll som finns för utbildningen, men även vilka arbetsformer som erbjuds.  

 

De övergripande mål som finns beskrivna i Skollagen (SFS, 2010:800, 20 kap. §2), när det 

gäller vuxenutbildning, är att eleverna ska stimuleras i sitt lärande, men också få stöd. 

Dessutom ska eleverna  

 
ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 

arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för 

utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar (aa 20 kap. §2). 

 

På en kommunal vuxenutbildning, i södra Sverige, har det under hösten 2014 bedrivits 

kompetensutveckling. Ett lärararbetslag fick komptensutveckling i salutogent synsätt, men 

även för att kunna använda detta i ett medledarskap. När nu lärarna har tillgodogjort sig denna 

kompetens uppkommer frågan hur detta i sin tur påverkar elevgrupperna där lärarna 

undervisar. Hanson (2013) menar att ett salutogent medledarskap handlar om att möta varje 

människa utifrån att hon eller han vill dela med sig och bidra med det som ger mening. Det 

handlar därför om att i mötet tro att varje individ har resurser och förmågor, men även en vilja 

att delge detta för en meningsfull tillvaro. Hanson (2010) beskriver det salutogena synsättet 

och förhållningssättet på följande sätt: 

 
Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det som fungerar och 

varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser och bekräfta den förmåga hon har. 

Där finns fröet för fortsatt lärande och utveckling (aa s 2). 

 

Sammanfattningsvis menar Hanson (2010) att begreppet salutogenes innebär ett synsätt, och 

att detta synsätt kan ge vägledning till ett förhållningssätt. Förhållningssättet kan sedan spegla 

sig i mötet med människor. 
 

Lärararbetslagets fokus har varit att möta varje elev flexibelt. Skolverket (2012) anser att 

vuxenutbildningen ”ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt 

och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar” (aa s 8). En viktig 

aspekt, i lärararbetslaget, var bland annat att samtala kring hur det ska vara på skolan, i stället 

för att lägga fokus på hur det inte ska vara. En viktig utgångspunkt är elevernas delaktighet 

och hur det kan skapas en känsla av sammanhang för dem. Läroplanen för vuxenutbildningen 

har formulerade mål för detta som även överensstämmer med elevens, lärararbetslagets samt 

skolledningens uppfattningar kring flexibla lösningar i verksamheten (Skolverket, 2012). 

Hanson (2010) menar att det finns två sätt att nå målen utifrån ett salutogent synsätt: Det ena 

är att anta en patogen strategi dvs. en åtgärdande strategi och det andra är att anta en salutogen 

strategi dvs. en främjande strategi. Hanson refererar vidare till Aron Antonovsky som menar 
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att den patogena strategin utgår ifrån det som inte fungerar medan den salutogena strategin 

utgår från det som fungerar.  

 

Skolutveckling kan förstås utifrån sättet att styra. Skolutveckling behöver vara ”levande” dvs. 

vara en del i vardagen på skolan, t.ex. utifrån elever, lärare och politikers initiativ. Dessa 

intressenter kan ha olika värderingar och det är då viktigt att tydligöra var dessa olikheter 

finns, utifrån en demokratisk ordning. Det är viktigt att sätta upp mål, och stödja arbetet fram 

till målet, men även att utvärdera arbetet. Det är viktigt att ha kunskap om: skolans uppdrag, 

viktiga utvecklingsområden, vardagen i skolan, styrsystem och elevens lärande. Det är viktigt, 

vid all skolutveckling, att få förståelse för varför det sker, att hitta en mening med det (Scherp, 

2007). Groth (2010) anser att en lyckad skolutveckling bygger på att lärarna själva befinner 

sig i en miljö, som gör att de blir engagerade. En utgångspunkt är det dagliga livet på skolan 

tillsammans med arbetskamraterna. Skolan kan förstås som en lärande organisation där 

skolutveckling ständigt sker.  

 

Utifrån ovanstående resonemang vill jag undersöka det salutogena synsättet/förhållningssättet 

utifrån ett elevperspektiv. Eleverna representerar olika elevgrupper (klasser) inom 

vuxenutbildningen, men inom ett och samma utbildningsområde, och kan då ge sin 

uppfattning av sitt lärande. De enkätfrågor som eleverna besvarar utgår från begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka i vilken utsträckning elever upplever att det salutogena 

synsättet/förhållningssättet genomsyrar lärandet inom vuxenutbildningen 

 

Syftet preciseras med följande frågeställningar:  

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som begripligt? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som hanterbart? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som meningsfullt? 

 Finns det samband mellan elevers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet? 

 Är det salutogena synsättet mer vedertaget i någon specifik elevgrupp? 

 Förekommer det någon könsskillnad i elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 
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Bakgrund och begreppsdefinitioner 
I följande kapitel presenteras vuxenutbildningens uppdrag, synen på lärande och motivation, 

vuxnas lärande och det livslånga lärandet. Vidare redogörs för begreppet känsla av 

sammanhang och mening (KASAM), samt definition av nyckelbegreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessutom visas begreppens förhållande till varandra och 

vuxenlivet samt en översikt kring könsskillnader i lärandet. Vidare presenteras tankar kring 

KASAM i mötet med skolutveckling. Avslutningsvis visas en forskningsöversikt av området. 

 

Ny vuxenutbildning 
Det var i en proposition 2009 som den dåvarande alliansregeringen redogjorde för ett förslag 

till ny skollag ”Den nya skollagen-för kunskap, valfrihet och trygghet” (Prop. 2009/10:165). 

Detta blev sedan början på en skolreform för hela utbildningssystemet. Den kommunala 

vuxenutbildningen fick nya styrdokument att förhålla sig till: skollag, förordning och läroplan. 

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2013, men tillämpades på kurser som hade påbörjats 

efter den 30 juni 2012 (Skolverket, 2012). 

 

Vuxenutbildningens uppdrag 
I Läroplanen för vuxenutbildningen finns skrivet om vuxenutbildningens uppdrag: 

 
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 

samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla 

sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de 

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningens 

målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även 

elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån 

individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. 

Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2012 s 5). 

 

Eleven ska kunna utveckla sitt lärande, och därmed få ett livslångt lärande. Eleverna ska 

genom utbildningen få en förståelse för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska 

värdena. Eleverna ska känna att de kan berätta om sina personliga uppfattningar och sina 

personliga ställningstaganden. Alla elever är unika, och alla elever har olika förutsättningar 

och behov. Detta medför att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer. Alla elever ska 

därför mötas utifrån sina individuella behov för att kunna nå målen.  Vuxenutbildningen ska 

också verka för att de individer som vill ska kunna studera och arbeta samtidigt. För att 

tillmötesgå detta krävs flexibilitet. En flexibilitet till både tid och rum, men även studieform. 

Det är också viktigt att eleverna känner att de har inflytande över sin utbildning, och att de 

känner ett ansvar över sitt lärande och de resultat de presterar. För att eleverna ska kunna 

känna detta måste de veta målet med utbilningen, innehållet och vilka arbetsformer som finns. 

Eleven måste därför även få veta vilka rättigheter hon eller han har, men även vilka 

skyldigheter som finns. För att vuxenutbildningen ska kunna nå sitt uppdrag måste det även 

finnas en diskussion kring kunskapsbegreppet (Skolverket, 2012). 

 

Utifrån Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) finns riktlinjer för de som 

arbetar inom vuxenutbildningen. För läraren handlar det om att hon eller han ska: 

 
 utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 

elevernas lärande, 

 tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på 

och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas, 
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 se till att undervisningen till innehåll och utformning präglas av ett jämställdhetsperspektiv, 

 stimulera, handleda och stödja eleven, 

 i förekommande fall samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, och 

 i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för undervisningen 

relevant pedagogisk och annan forskning (aa s 11-12). 

 

Dessutom ska läraren ge eleven kontinuerlig information om hur studierna förlöper, och vilka 

utvecklingsbehov som kan ses. Läraren ska också kunna motivera betygssättningen för eleven 

(Skolverket, 2012). 

 

Lärande och motivation 
Begreppet lärande används av många och kan därför tolkas på lika många sätt. Gärdenfors 

(2010) anser att ett sätt att se på lärande är med utgångspunkten att lärandet genererar en 

förståelse. För att ringa in begreppet lärande behöver även begreppet bildning förstås. 

Gärdenfors menar vidare att 

 
bildning består i de mönster man har tagit till sig. Ett mönster kan finnas kvar, även om de fakta 

som byggde upp det har glömts bort. Mönstren är viktigare än faktakunskap eftersom de kan 

användas för att lösa nya typer av problem (aa s 30).   

 

All information som fås behöver tolkas och värderas, dessutom behöver informationen kunna 

sättas i samband med annan kunskap, och på så sätt konstrueras kunskapen hos varje individ. 

Gärdenfors (2010) refererar till Sven-Eric Liedmans tankar om rotkunskaper. Med detta 

förstås att det finns vissa grundkunskaper för att ett formellt lärande ska kunna ske dvs. 

skriva, läsa och räkna. Varje lärare behöver sedan avgöra vilka av dessa rotkunskaper som 

behövs till varje ämne. Bildning är en livslång process och finns inte bara inom den formella 

utbildningen. 

 

Gärdenfors (2010) anser att mycket kunskap är tyst kunskap, implicit dvs. det vi har svårt att 

formulera med ord. Den explicita kunskapen kan vi däremot uttrycka med ord. Lärandet 

handlar om ”att lära för att förstå” (aa s 35). Sammanfattningsvis kan därför förstås:  

 
information ger yta, kunskap ger djup och förståelse ger överblick inom ett kunskapsområde. 

Undervisning skall inte bara leda till att man kan svara rätt på vissa frågor utan också till att man 

förstår de större sammanhangen (aa s 36).  

 

Det är när det finns förståelse för något som det kan tillämpas på andra problem eller 

områden. Kunskap och förståelse är varandras förutsättningar. Skolan har som uppdrag att ge 

eleverna kunskap, men också hur kunskapen kan användas i ett sammanhang (Gärdenfors, 

2010). 

 

Gärdenfors (2010) skriver om lärandet och minnet, där minnet måste fungera för att det ska 

kunna ske ett lärande. Och om lärandet inte fungerar skulle det heller inte behövas ett minne. 

Minnet kan sedan indelas i fyra grupper av lärande: procedurellt lärande (t.ex. att cykla), 

semantiskt lärande (t.ex. multiplikationstabellen), episodiskt lärande (t.ex. att kunna berätta 

om en intrig i en bok) och rumsligt lärande (t.ex. att kunna hitta fram till en plats). Vilken av 

grupperna som väljs betyder att det krävs olika pedagogik. I utbildning är elevens känslor och 

motivation viktiga. Motivationen kommer från strukturer i hjärnan, där signalsubstansen 

dopamin har en påverkan på individens positiva känslor och på motivationen. 

 

Ahl (2004) beskiver olika hinderteorier i sin litteraturgenomgång av motivation. Hon 

sammanfattar följande  



10 
 

 
De teorier som handlar specifikt om motivation och vuxnas lärande är i allmänhet så kallade 

hinderteorier. De bygger på en humanistisk grund, och förutsätter att människan har en 

inneboende lust att lära, men att hinder av olika slag kan komma i vägen (aa s 10).  

 

Ahl (2004) beskriver att hinder kan bero på att individen har mindre lyckade erfarenheter från 

skolan eller att det kan bero på tillgänglighet. För att individen då ska bli motiverad måste de 

problem som finns tas bort. Det är därför inte bara pedagogiken som kan ta bort hindren, utan 

det finns en rad andra orsaker. Individen behöver heller inte vara omotiverad för att inte vilja 

studera vidare. Det kan finnas andra orsaker och val till varför man inte vill studera vidare. 

Ahl konstaterar avslutningsvis i sin litteraturgenomgång att motivationsbegreppet är 

relationellt dvs. motivation behöver inte ses som att individen har det eller inte har det. Ahl 

menar vidare att frågan om motivation är felställd från början, när frågan ställs utifrån vad 

som gör vuxna motiverade till att studera vidare. Frågan kan ses utifrån en maktdimension, 

och då är det i stället klokare att fråga sig vem det är som vill att den vuxne ska studera 

vidare. Och i så fall även varför och vad det grundas på. Vad som motiverar den vuxne att 

studera vidare eller inte finns det därför inte något enkelt svar på. 

 

Gärdenfors (2010) konstaterar att lärandet påverkas av stress och rädsla. En viktig aspekt för 

lärandet är att ha kontroll över sitt lärande. I det informella lärandet finns en naturlig drivkraft 

och det är individens inre motivation. När ett utbildningssystem är välfungerade ses 

motiverade elever, där lärandet leder fram till en förståelse. Motivation skapas bland annat 

genom intresse, problemlösning, uppdrag, involvering av sinnen, delgivning av kunskap och 

reflektion över lärandet. Utifrån detta behöver sedan eleverna få en förståelse för sitt lärande 

t.ex. genom tydliga mål och genom uppgifter som är konstruerade på ett sätt som ökar 

förståelsen successivt. Förståelsen behöver sedan kontinuerligt utvärderas. 

 

Att möta vuxnas lärande 
Det flexibla lärandet har en betydande roll inom vuxenutbildningen, och hur detta ska 

utformas är en utmaning. Det handlar om att möta eleverna på deras villkor i sin 

kunskapsinhämtning. Ett flexibelt lärande gör det möjligt för eleven att studera på tider när 

det passar henne eller honom. Det innebär också att möta varje elevs behov för att kunna läsa 

i den takt som önskas. Vuxenutbildningen ska möta många olika behov vilket kräver en 

flexibel organisation, med en flexibel pedagogik (SOU 2000:28). Flexibiliteten handlar, 

framför allt, om tre områden: 

 
 att öka vuxnas möjligheter att delta 

 att förbättra deras utbyte av undervisningen samt 

 att minska avhopp (aa s 628). 

 

Ett sätt att möta den vuxna eleven är utforma distansundervisning, men detta är inte enkelt för 

utbildaren eftersom det krävs mycket av eleven själv vid dessa studier och därför är det viktigt 

att eleven får en studiemiljö som är stödjande. Innehållet i undervisningen är viktig, men den 

pedagogiska miljön är minst lika viktig och även de pedagogiska formerna. I all utbildning ses 

ett ”medlärande” dvs. det handlar om miljön eller det sociala sammanhanget där lärandet sker. 

Detta ”medlärande” är överordnat lärandet, och därför är det viktigt att se till detta 

”medlärande” när utbildningen utformas. Olika elever har olika mål och möjligheter och det 

utmanar varje pedagog att möta detta flexibla lärande (SOU 2000:28). 
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Gärdenfors (2010) ställer sig frågan: ”Hur skapar man motivation i formellt lärande?” (aa s 

21). En av grunderna i lärandet är att eleverna ska kunna se ett sammanhang med det som lärs 

och att de ska få en begriplighet för det.  

 

Livslångt lärande 
Skolverket har utformat ett handlingsprogram för det livslånga lärandet. Detta sätt att se på 

lärandet är att se lärandet som en helhet, och att lärandet kan ske i olika miljöer. Ett livslångt 

lärande innebär att lärandet sker hela livet och det livsvida lärandet innebär att lärandet kan 

ske på olika sätt både formellt, icke formellt och informellt. För de individer som inte har fått 

möjlighet till ett livslångt lärande finns vuxenutbildningen, men det livslånga lärandet beror 

också på vilken motivation individen har till detta. Staten har en uppgift, och det är att skapa 

förutsättningar för detta lärande. Ett sätt är att utforma flexibla utbildningar. Begreppet 

livslångt lärande är inte nytt, men har genom åren haft olika innebörd (Skolverket, 2000). 

Skolverket refererar till OECD:s grundpelare om det livslånga lärandet. Dessa är: 

 
Stärkta förutsättningar genom förbättrad tillgång till förskola, individorienterad grundskola, 

gymnasieskola för alla och ett brett utbud av olika former av utbildning och arrangemang för 

icke-formellt lärande. 
 

Gynna sammanhängande länkar mellan lärande och arbetsliv, flexibla övergångar mellan 

utbildning, personalutbildning och kompetensförsörjning i arbetslivet. Skapa och förbättra 

kompetens- och valideringsinstrument. 
 

Skapa incitament för enskilda, arbetsgivare och anordnare att investera mer i livslångt lärande. 
 

Översyn av roller och ansvarsfördelning hos alla parter, särskilt arbetsgivare och de olika 

regeringsdepartementen och myndigheterna (aa s 15). 

 

Olika skolformer har olika roller och olika uppgifter. När kunskapsklyftorna i samhället växer 

behöver det satsas på vuxnas lärande, vilket blir en del av vuxenutbildningens ansvar. Detta 

gjordes genom t.ex. kunskapslyftet
1
. Skolverket (2000) refererar till Staffan Larsson, som 

anser att vuxenutbildningen har en betydande roll och det är att få de individer som befinner 

sig utanför det livslånga lärandet att ta del av detta. Larsson lyfter fram fyra effekter som en 

effektfull vuxenutbildning kan skapa: 

  
För det första handlar det om nya kunskaper som möjliggör förståelse, nya tolkningar och 

analyser. För det andra kan vuxenstudier skapa en grund för nya intressen som i sin tur kan 

innebära att individen väljer annorlunda och bryter livsmönstret. En tredje effekt är mer kopplad 

till det konkreta arbetslivet; ny kunskap kan innebära ett nytt arbetsliv där arbetsuppgifterna 

ställer större krav på kunskap och där man får användning för tillägnad förmåga. För det fjärde 

kan vuxenutbildningen leda till ökad motivation och stärkt självförtroende. Detta är en av de 

bäst belagda effekterna av vuxenutbildning. De som deltar i vuxenutbildning stärker 

självförtroendet och effekten är starkare för lågutbildade (aa s 32-33). 

 

Vidare refererar Skolverket (2000) till Larsson, som anser att varje individ måste ta ansvar för 

sitt lärande, men där det kan visa sig att ett lågt självförtroende kan innebära att individen inte 

vill delta i nya sammanhang. Därmed blir den livsvärld individen befinner sig mindre. Genom 

att satsa på vuxenutbildning förväntas en jämlikhet för individerna, men detta ses inte. En 

orsak är att vuxenutbildningen inte lyckas nå de som har behovet i allra högsta grad. 

                                                           
1
 Kunskapslyftet var en femårig statlig satsning på vuxenutbildning som påbörjades juli 1997. Satsningen riktades mot vuxna som var 

arbetslösa, och som inte hade en fullständig 3-årig gymnasieutbildning. Men om det fanns utbildningsplatser över så kunde övriga individer 
erbjudas plats (Hämtat 2015-02-08 från: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1

324). 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1324
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1324
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1324
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Liedman (2008) hänvisar till EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, där det goda 

livet kan ses som en byggnad med flera olika lås. De olika låsen kräver olika nycklar, olika 

kompetenser. De åtta nycklarna är: 

 
1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (aa s 5). 

 

Att kommunicera på modersmålet behöver inte innebära att kunna kommunicera på ett lands 

officiella språk. Att ha en digital kompetens innebär bl.a. att kunna ställa sig kritiskt till den. 

Nyckelkompetensen ”lära att lära” kan tolkas som studieteknik och effektivitet. Det handlar 

också om att ta till vara sina starka sidor, men även vara uppmärksam på de svaga sidorna. 

Dessutom har varje individ med sig olika livserfarenheter som ska tas till vara. 

Utgångspunkterna är att läsa, att skriva och att räkna, men även att kunna använda sig av 

digitala hjälpmedel. Motivation och självförtroende blir viktiga delar hos individen, där även 

problemlösningsförmåga står i fokus (Liedman, 2008). När det handlar om social och 

medborgerlig kompetens är det 

 
Kunskaper som är nödvändiga för social kompetens gäller hur människan uppnår bästa möjliga 

fysiska och psykiska hälsa och därmed en sund livsstil, men de innefattar också insikter om 

sociala koder och känsla för vad som är acceptabelt att göra i olika miljöer (aa s 26). 

 

Liedman (2008) menar att begreppet social kompetens är ett problematiskt begrepp, samtidigt 

som det ses som ett viktigt begrepp. Den medborgerliga kompetensen innefattar bl.a. 

demokrati och rättvisa. Om individen har en idé behöver den också komma till en konkret 

handling. Det handlar både om initiativförmåga och om företagaranda. Den sista, och åttonde 

nyckelkompetensen handlar om att visa respekt för den egna och andras kulturer. 

 

Det livslånga lärandet har funnits med i diskussioner kring pedagogik under en längre tid. Det 

livslånga lärandet kan ses som ett lärande som genomsyrar all utbildning, under hela livet. De 

åtta nyckelkompetenserna ska finnas med hela tiden, under hela livet dvs. från det man föds 

till dess man dör (Liedman, 2008). 

 

Det livslånga lärandet kan tolkas på olika sätt. Dels kan det ses som en process, som den 

enskilde vuxne individen kan bestämma över beroende på vad individen är intresserad av. Det 

som är viktigt är att det finns en känsla av sammanhang och mening. Dels kan det ses som en 

process som är styrd av arbetsmarknaden. Detta är olika sätt att se på kunskapskraven. Det 

finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder som mer eller mindre har satt individer i 

utbildningsprogram jmf. kunskapslyftet (Liedman, 2008). 

 

Känsla av sammanhang 
För människan är det viktigt att kunna ha en känsla av sammanhang (KASAM), och att 

människan kan känna att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre områden 

kan därför ses som en helhet, och att de påverkar varandra (Hanson, 2013). Professor och 

sociologen Aaron Antonovsky (1991) definierade känsla av sammanhang (KASAM) som 
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en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning som man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en 

hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig 

(aa s 13). 

  

Antonovsky (1991) anser att känsla av sammanhang är viktigt för att människan ska kunna 

röra sig mot polen det friska, utifrån att se hälsa-ohälsa som ett ett kontinuum.  

 

Antonovsky (1991) menar själv att det som ändrade hans sätt att se, var vid analysen av en 

studie där en grupp israeliska kvinnor ingick. Studiens utgångspunkt inriktade sig på hur 

dessa kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet. I studien ställdes även 

en fråga om personen hade varit i koncentrationsläger. Antonovsky kunde själv inte påminna 

sig varför frågan egentligen ställdes i studien. Det som sågs vid analysen var att 29% av de 

kvinnor som hade överlevt ett koncentrationsläger hade en psykisk hälsa som betraktades som 

tillfredsställande. Det var utifrån detta som Antonovskys började skissa på den salutogena 

modellen. Hanson (2013) sammanfattar det som att Antonovsky ville pröva, som ett nytt sätt 

att tänka, än det som var vanligt i den västerländska kulturen. Det handlar om att inte leta efter 

vad det var som gör en människa sjuk, utan i stället undersöka och hitta förklaringar till varför 

en människa har hälsa eller till och med får en starkare hälsa. För att kunna hitta sådana 

orsaker och samband måste människan ses utifrån en helhet och ett sammanhang. Hanson 

menar att Antonovsky utgick från hälsa och ohälsa, men att hans salutogena modell även har 

beröringspunkter utifrån ett salutogent synsätt att se på ledarskap, lärande eller för att 

möjliggöra positiv utveckling i en grupp eller verksamhet.  

 

Begriplighet 
Antonovsky (1991) tar upp tre centrala delar i sitt resonemang om känsla om sammanhang 

(KASAM). De tre delarna är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

avser den grad i vilken det upplevs att yttre och inre stimuli är förståeliga. Det finns 

människor som har hög känsla av begriplighet och dessa personer förväntar sig att de stimuli 

som de kommer att möta i framtiden är förutsägbara, och om de inte är det så kommer de gå 

att ordna och förklara. Antonovsky menar att begriplighet: 

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

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än 

som brus – dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig (aa s 39). 

 

Antonovsky (1991) anser att människor kommer att möta olika trauman i livet, men att dessa 

stimuli går att göra begripliga. I de intervjuer som Antonovsky genomförde utkristalliserades 

begriplighet som ett temaområde. De personer som har en hög känsla av begriplighet 

förutsätter att de stimuli som kommer att mötas i livet är förutsägbara, eller att de åtminstone 

går att ordna upp när de påträffas i livet. Hanson (2004) sammanfattar Antonovskys tankar 

med att de personer som upplever världen som kaotisk har svårt att hantera sin situation. För 

att kunna hantera problematiska situationer behövs en förståelse för hur dessa problem ska 

mötas. Detta är därför viktigt för efterföljande begrepp: hanterbarheten. 

 

Hanterbarhet 
Den andra komponenten är hanterbarhet, vilket Antonovsky (1991) menar handlar om i vilken 

grad individen upplever att det finns resurser som kan möta de olika kraven man ställs inför. 

Resurserna kan kopplas till de resurser som individen själv har eller till familjemedlemmar 

eller kollegor, dvs. någon det går att lita på. De personer som har en hög känsla av 

hanterbarhet kommer inte att uppleva att livet behandlar personen orättvist. Tråkiga saker 
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kommer alla människor att drabbas av, men det går att klara av ändå. Antonovsky definierar 

hanterbarheten  

 
som den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka 

man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av (aa s 40). 

 

Med förfogande förstås de resurser som kan kontrolleras av personen själv eller de resurser 

som kontrolleras av andra behöriga som t.ex. anhöriga, Gud, vänner och arbetskamrater. Det 

handlar om personer som ger trygghet och stabilitet. När en person upplever en hög känsla av 

hanterbarhet blir inte offermentaliteten så påtalande dvs. upplevelsen av att livet behandlar 

personen orättvist blir inte markant. I livet förekommer händelser, som är mer eller mindre 

lyckliga, men hur detta hanteras är beroende på graden av hanterbarhet hos individen 

(Antonovsky, 1991). Hanson (2004) översätter begreppet hanterbarhet med ”människans 

egenmakt och möjlighet att styra över sitt liv” (aa s 113). Begreppet hanterbarhet innebär att 

individen kan ta hjälp av sin omgivning för att hantera situationen, vilket är en tillgång. Men 

det handlar också om att visa sin ödmjukhet och ha en egen aktivitet för att lösa svårigheter 

och problem. 

 

Meningsfullhet 
Den tredje komponenten, som Antonovsky (1991) berör är meningsfullheten. Det handlar om 

att känna delaktighet. Meningsfullheten ses som motivationskomponenten. Meningsfullheten 

definieras som 

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

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

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

hellre vore förutan (aa s 41). 
 

Meningsfullheten handlar om livets känslomässiga innehåll. Det finns problem och 

utmaningar i livet, och dessa utmaningar kan mötas på olika sätt. Antingen kan utmaningarna 

ses som bördor eller ses som utmaningar. Detta ska inte förstås utifrån att en människa blir 

glad åt problem som uppkommer i livet, utan i stället handlar det att konfrontera det som man 

ställs inför, och att försöka se en mening med det som sker, och utifrån detta göra det bästa. 

Hanson (2004) sammanfattar Antonovskys tankar om begreppet meningsfullhet som frågor: 

”Varför ska jag göra detta?” eller ”Vad ger detta mig?” (aa s 114). Uppgifter kan mötas på 

olika sätt, antingen känns de jobbiga eller också känns de utmanande. Om inte 

meningsfullheten finns blir både begriplighet och hanterbarhet övergående. Om en person 

upplever sig ha meningsfullhet, och ju starkare den är, ju mer benägen blir personen att 

inhämta kunskap och resurser för att klara utmaningar. 

 

När Antonovsky (1991) hade utkristalliserat dessa komponenter, efter intervjuer, blev 

definitionen av KASAM följande: 

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

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (aa s 41). 

 

Förhållandet mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Antonovsky (1991) menar att begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

väldigt nära kopplade till varandra och flätade samman. Utifrån den studie som Antonovsky 
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gjorde i Israel förstås att interkorrelationerna mellan de olika komponenterna var höga. Det är 

ingen av komponenterna som ska ses som perfekt utan att en del individer kan, som i studien, 

placera sig högt på en komponent och lågt på en annan. Det är även så det kan vara i livet vid 

vissa tillfällen, och ibland kan detta ses mer generellt. Antonovsky ger ett exempel på detta: 

 
Man kan till exempel befinna sig i en social roll som, även om den skapar livserfarenheter som 

utmärks av entydighet och en rimlig balans mellan över- och underbelastning, inte ger någon 

upplevelse av delaktighet i att forma resultatet eftersom ens förmågor negligeras. Detta är den 

klassiska situationen för den moderna hemmafrun i medelklassen. Att befinna sig i en sådan roll 

och ha sådana erfarenheter skulle leda till att man placerade sig högt på komponenterna 

begriplighet och hanterbarhet i KASAM, men lågt på meningsfullhet (aa s 42). 

 

Antonovsky (1991) anser att en hög begriplighet ger en hög hanterbarhet. Olika krav i livet 

behöver förstås utifrån vad dessa krav består i, och därifrån kan individen se om det finns 

resurser för att klara av dessa. Om livet upplevs som kaotisk blir det svårare att förstå hur man 

ska klara av det. Om en individ upplever sig ha en hög begriplighet, men en låg hanterbarhet 

ger detta ett stort tryck mot att förändra något. Men det som sedan bestämmer hur 

fortsättningen blir är individens upplevelse av meningsfullhet. En individ kan vara mycket 

engagerad i något och individen kan tro att man förstår de olika problemen, därmed kommer 

individen också försöka hitta de resurser som krävs för att lösa problemen. I detta finns det en 

motivation hos individen. Det kan också vara så att en individ har både hög begriplighet och 

hög hanterbarhet, men att man inte bryr sig, vilket innebär att då förloras förståelsen och 

kontrollen över de resurser som individen har. Om det i stället är det omvända, låg 

begriplighet och låg hanterbarhet, men där meningsfullheten är hög, kan den individen ha 

mycket engagemang för att försöka hitta resurser och för att försöka få förståelse. Det behöver 

inte innebära att det kommer att lyckas, men det finns förutsättningar för det. Det som kan 

förstås, utifrån Antonovskys resonemang, är att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är viktiga delar, men de är av olika betydelse. Den mest centrala delen är därför 

meningsfullheten, för om den saknas blir både hög begriplighet och hög hanterbarhet 

kortvarig. Därefter kommer begripligheten, för att individen ska förstå krävs en hög 

hanterbarhet. Hanterbarheten ska inte ses som helt betydelselös, utan individen måste tro på 

att det finns resurser för att lösa problem.  

 

Vuxenlivet och KASAM 
I vuxenlivet förstärks KASAM. Antonovsky (1991) undersöker vad det är i 

arbetsförhållanden som gör att bilden av världen blir meningsfull. Den sociala värderingen är 

av stor betydelse för de flesta i arbetslivet. Det handlar om den sociala värderingen av yrket. 

Värderingen visar sig i olika resurser som fås av samhället i form av makt och belöningar. 

Individen själv kan också känna att man har hamnat inom rätt område när personens egna 

kriterier svarar mot den sociala värderingen. Den person som upplever att de kan påverka sina 

arbetsuppgifter upplever arbetet mer meningsfullt. När individen känner att man har 

inflytande föder det också en vilja att ge energi. Men det handlar också om att ha ett 

inflytande över det som pågår runt omkring. En person i verksamheten kan ha inflytande, 

makt över sin egen situation, och det som händer runt omkring. Men frågan är hur den 

upplevs, och om upplevelsen finns över att ha tillräckligt inflytande över olika beslut. Känslan 

av hanterbarhet påverkas av upplevelsen över belastningsbalansen. När problemen ställs av 

individen själv eller av andra som är behöriga att ställa dessa, kommer problemen att ges 

resurser för att kunna lösa dessa. Resurser innebär kunskap eller färdigheter som personen 

besitter. Vi behöver också hjälp av den formella sociala strukturen på arbetet så att vi får 

tillgång till den miljö och utrustning som krävs för att klara av ett bra jobb. I arbetsmiljön 

finns även informella sociala strukturer. Om personen inte mår bra, tar någon annan över då? 
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Eller om man misslyckas, ställer kollegorna upp då? Överbelastning handlar om de upplevda 

resurserna. Resurserna kan också ses hos hela kollektivet eller finnas utanför personen. 

Känslan av hanterbarhet kommer att stärkas när personen får utmaningar som är anpassade till 

personens förmåga, och där det ges tillräckliga resurser. Men det finns också tillfällen då man 

kan känna sig underbelastad, då hela kapaciteten inte utnyttjas, då blir inte tilltron på 

hanterbarheten stark. När sedan en person ser hur mönster framträder och det okända 

förklaras då blir känslan av begriplighet stark. Arbetstryggheten är en viktig aspekt. I en 

arbetsgrupp finns sociala relationer, där gemensamma värderingar och tydliga förväntningar 

kan finnas. Om detta finns i gruppen kommer stämningen i gruppen ha en förutsägbarhet, 

vilket kommer att göra att det ges en kontinuerlig feedback. Detta kan för en person som inte 

ingår i gruppen tolkas som kaotiskt. Central betydelse för vilken grad av KASAM ses: 

 
”Medverkan i en socialt värdesatt beslutsfattande” syftar på de förhållanden som skapar glädje 

och stolthet över ens arbete och frihet att bestämma över sin situation, social uppskattning av 

verksamheten och av det arbetet så som denna uttrycks i rättvisa belöningar och utrymme för 

beslut med betydelse både på arbetet självt samt på legitimiteten i arbetskollektivets 

arbetsfördelning. ”Belastningsbalans” syftar på tillgången till resurser för individen och för det 

kollektiv som samverkar för att få arbetet väl utfört. I lika hög grad syftar det på i vilken 

utsträckning arbetssituationen ger utrymme för att använda sin potential i sant komplext arbete. 

”Förutsägbarhet” syftar på i vilken utsträckning arbetssituationen tillåter och befrämjar en tydlig 

bild av hela arbetssituationen och en plats i den, samt skapar en tilltro till arbetstryggheten och 

underlättar kommunikation och feedback i de sociala relationerna på arbetsplatsen (aa s 147). 

 

 

Könsskillnader 
Gärdenfors (2010) ställer sig frågan om det finns könsskillnader i lärandet. Det går att se vissa 

statistiskt signifikanta skillnader, men det är väldigt små skillnader. Till exempel är flickor 

mer verbalt begåvade än pojkar, men av pojkarna är minst 40% mer verbalt begåvade än den 

flicka som befinner sig i medelsnittsområdet. Det har visat sig att det finns en del samband 

mellan en del lärstilar och kön. Detta blir då viktigt att ta hänsyn till vid lärandet utifrån ett 

individuellt perspektiv. Det har också visat sig att flickor är mer serialister än pojkar, som i 

stället är mer holister (jmf. matematiken). 

 

Skolverket (2006) har i rapporten ”Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval” 

beskrivit tänkbara förklaringar till detta. Studien bygger på statistik. I Sverige ska det enligt 

läroplanerna finnas en likvärdig utbildning, där skolan aktivt ska verka för att kvinnor och 

män ges lika rättigheter och möjligheter. Av antalet elever som studerar på vuxenutbildningen 

är det 80% som gör det på gymnasial nivå, och det är mer kvinnor än män, dvs. 66% (läsåret 

2003/04). Om man går tillbaka tolv läsår, har statistiken varierar mellan 62% och 66% för 

antalet kvinnor. Medelåldern är 33 år för kvinnorna och 31 år för männen. När det gäller 

utbildningsbakgrunden har fler män grundskola eller en tvåårig gymnasieutbildning, som den 

högsta utbildningsnivån. Kvinnorna däremot hade som lägst en kortare gymnasial utbildning 

eller en högskoleutbildning. Det framkommer också att de val som kvinnor och män gör är 

traditionellt könsbundna, vilket innebär att det är fler kvinnor än män som söker vård- och 

omsorgsutbildning. Inom utbildningen visar det sig att kvinnor har något högre resultat än 

män. Könsskillnader finns även när det gäller motiv och attityder till att studera som vuxen. 

Det finns resultat som visar att män, som inte vill läsa som vuxen, har haft negativa 

erfarenheter av skolan. Dessutom ses inte studier ge något högre värde jämfört med 

kroppsarbete. Det finns också ekonomiska drivkrafter som påverkar varför man vill studera 

eller inte studera. Dessa drivkrafter gör att kvinnor är mer benägna att studera jämfört med 

män. De resultat som fås visar också vilken tidigare utbildningsbakgrund och erfarenhet som 

finns hos könen, och detta påverkar då resultatskillnaden. 
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För att visa på svårigheter att ringa in KASAM och könsskillnader i lärandet presenteras en 

studie utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Nilsson (2002) har i sin avhandling beskrivit 

KASAM utifrån magbesvär och hur det kan relateras till hälsa, kön, men även till sociala 

faktorer och stabilitet. I studien, med fem år emellan, jämfördes två tvärsnitt av befolkningen. 

Studien visade att KASAM hade en statistiskt signifikant nedgång. Den här nedgången visade 

sig framför allt hos kvinnor mellan 24-44 år. Detta var kvinnor som också hade fått ytterligare 

en sjukdom. De personer som hade haft flera år av magbesvär var de som också hade de 

lägsta medelvärdena. Nilsson anser därför att det här är en grupp som borde få mer 

uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården. Nilsson refererar till en studie av Jorgensen et al, 

1999 där det kunde ses att kvinnliga studenter hade en något lägre KASAM än de studenter 

som var män. Nilsson (2002) konstaterar att det inte går att få någon allmän bild av studier 

kring KASAM och kön, och hon sammanfattar iakttagelserna med att det inte finns några 

könsskillnader, och att männen har en aning högre KASAM än kvinnor. 

 

KASAM i mötet med skolutveckling 
Antonovskys salutogena modell och teorin om KASAM anser jag kan användas och kopplas 

samman med elevers lärande. Ett sätt att utveckla skolan är att försöka förstå elevernas 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av sitt lärande. Om vi i skolan 

kan få en förståelse för detta kan vi också utveckla de delarna i skolan. Det är viktigt att 

eleverna upplever känsla av sammanhang. Hanson (2004) tänker sig KASAM som en 

pedagogisk modell vid förändring och utveckling där begripligheten står för förståelse och 

kunskap. Hanterbarheten utgår från resurser, ramar och ledning. Meningsfullheten ger svar på 

frågan varför. Att uppleva en känsla av sammanhang är viktigt för alla inom olika områden, 

och så även i skolan där meningsfullheten är betydande. Individen har ett behov att få vara 

aktiv och kunna få hantera sin situation självständigt, men stödjande och uppmuntrande 

resurser kan behövas. 

 

Skolutveckling 
Det finns flera olika sätt att se generellt på skolutveckling. Scherp (2003) sammanfattar svaret 

på frågan: Vad är skolutveckling?: 

 
… förändring som sker på enskilda skolenheter och omfattar hela eller större delar av skolans 

     verksamhet,  

… medvetna och kunskapsbaserade förändringar baserade på lärande förändringar som 

      införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna, 

… en process av nyanseringar, fördjupningar eller utvidgningar av såväl inre tankestrukturer 

     som yttre strukturer, 

… en förändring som innebär att maktbalansen förändras till förmån för den enskilda skolans  

     inflytande över verksamhetens inriktning och utformning, 

  … fokusering på lärprocessen och lärmiljön,  

… förändringar som är relaterade till skolans uppdrag såsom det formuleras i styrdokumenten,  

… förändringar av verksamheten inom såväl gällande uppdrag som av gränsöverskridande natur   

                               (aa s 59). 

 

Scherp (2003) anser att skolutveckling kan ses som en process för att lösa problem, som 

uppkommer i skolans vardag. Ju bättre kunskap som finns om problemen desto större chans 

för bättre lösningar. Men först handlar det om att försöka se mönster i variationen och därefter 

tolka och försöka förstå vad det innebär. Sammanfattningsvis förstås att: 

 
Kunskapsbildning i och utifrån den egna vardagsverksamheten handlar om att upptäcka 

regelbundenheter eller mönster i variationen, att benämna de mönster man upptäcker och förstå 
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varför mönstret ser ut som det gör. Denna lärprocess utgör även grunden för skolutveckling samt 

det livslånga och livsvida lärandet (aa s 30). 
 

Elevens lärande pågår i skolan även om det görs speciella åtgärder eller inte, men kvaliteten 

av lärandet påverkas av hur lärprocessen struktureras och organiseras. Det är viktigt att lärare 

tillsammans försöker förstå vad det beror på att ett lärande blir mer framgångsrikt än något 

annat. Olika arbetssätt kan generera olika resultat. I ett skolutvecklingsarbete finns två 

betydande faser. Dels är det den problemskapande fasen vilket då synliggör att en förändring 

behöver komma till stånd. Dels är det den problemlösande fasen genom vilken det kan skapas 

lösningar som gör att verksamheten utvecklas. Den förståelseinriktade och problembaserade 

skolutvecklingen kan förstås utifrån figur 1, där hörnen i triangeln visar på centrala 

utgångspunkter i utvecklingsarbetet. Sidorna i triangeln visar samspelet och själva ytan är den 

fördjupade förståelsen, vilket då sker i samspel med de olika hörnen (Scherp, 2003). 

 
                            Förståelsen av skolans uppdrag/vision 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                         Vardagsproblem                            Lösningsförslag 

 

Figur 1. Förståelseorienterad och problembaserad utveckling (Scherp, 2003 s 37) 

 

När utveckling av skolan sker genom förståelse- och problembaserade lösningar sker lärandet 

och styrningen genom förståelse och inte genom en mängd regler och olika direktiv. Varje 

människa utgår från sin förståelse av verkligheten och handlar efter denna. Om flera individer 

har en gemensam förståelse för det uppdrag som ska genomföras underlättas detta när det 

finns en dialog. Det är viktigt att den finns en vision och att den utgår från den värdebas som 

finns i verksamheten. Detta kan sedan ses som ett rättesnöre. Utvärderingar ligger sedan som 

ett underlag för ev. förändring. Skolutveckling kan ske på individnivå, gruppnivå och 

verksamhetsnivå. Skolutveckling kan förstås både utifrån ett uppifrån- och ett 

nerifrånperspektiv. Ett perspektiv som ses uppifrån styrs av läroplaner och kursplaner. Ett 

perspektiv som ses nerifrån är det perspektivet som lärare och elever har dvs. sina 

erfarenheter. Skolutveckling pågår hela tiden i verksamheten. När det ska göras utvärderingar, 

som kan hjälpa den förståelsefördjupade processen i lärandet, måste analyser göras för att 

upptäcka mönster. Utvärdering kan sammanfattas som, en utgångspunkt för lärandet, ett 

underlag inom ett prioriterat område för att utveckla och förändra (Scherp, 2003). 

 

Lärare behöver tillsammans samtala kring vilka lärdomar som görs i skolan kring elevens 

lärande. Utifrån detta behöver sedan samtal föras utifrån hur, vad och vilka områden i 

Lärprocessen 
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skolverksamhetens vardag som behöver utvecklas. Det handlar om att kritiskt granska det som 

görs i verksamheten, och utifrån detta tänka på ett nytt kritiskt sätt. Det är viktigt att använda 

sig av en kritisk kollegial dialog och ta till vara på de olika lärdomarna, såväl positiva som 

negativa. När undervisningen granskas kritiskt utgår man från flera olika arbetssätt och 

arbetsformer, och försöker se om det finns andra sätt att organisera lärandet beroende på vad 

eleverna har för behov (Scherp, 2003). 

 

Sammanfattningsvis kan förstås att den salutogena modellen och KASAM kan tillämpas som 

en praktisk modell för att utveckla skolan. Genom att fånga elevernas upplevelse av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt lärande kan det bli utgångspunkt för 

förändring och/eller förbättring av elevens lärande i skolan. Detta kan t.ex. innebära att 

lärarna utgår från elevernas begriplighet utifrån t.ex. kursernas studiehandledningar, kursernas 

syfte och kunskapskraven för de olika betygsnivåerna. Det innebär att lärarana försöker få en 

förståelse kring det som sker runt lärandet och vilka möjligheter som kan ses. Det kan också 

handla om ett förändrings- eller förbättringsarbete kring elevernas hanterbarhet utifrån t.ex. 

studiehandledningarna och återkopplingen från lärarna. Att utveckla/förbättra 

meningsfullheten för eleverna kan ta sin utgångspunkt i en dialog kring tillvaratagandet av 

elevernas erfarenheter. 
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Forskningsöversikt 
Det har varit svårt att hitta forskning som berör vuxna elvevers lärande kopplat till KASAM. I 

den forskningsöversikt, som jag gjort, finns det däremot ett fåtal svenska studier som är 

kopplade till gymnasieelever. Jag väljer att presentera detta material eftersom det inom 

vuxenutbildningen finns ett flertal yngre elever som studerar, dvs. som kommer direkt från sin 

gymnasieutbildning. Därefter redogörs kortfattat för Folkhälsomyndighetens årliga rapport 

om Sverige hälsoläge. Vidare presenteras forskningsnämndens (FRN) bidrag med fokus på 

KASAM. Avslutnings ges en kort överblick av den internationella forskningen. Dels en studie 

från Sydafrika, som utgår från lärare med specialpedagogisk kompetens och deras uppfattning 

av KASAM och copingstrategier
2
 kring detta. Dessutom presenteras en artikel som berör 

högskolestudenters copingstilar
3
 i Israel. Jag är medveten om att forskningsöversikten inte 

träffar ”mitt i prick” i förhållande till min studie, utan i stället kan översikten synliggöra den 

faktiska kunskapslucka som finns inom området. 

 

Svensk forskning 
Hälsan hos en person beror på hur väl man kan hantera stressituationer i omgivningen. 

Övergången mellan barn till vuxen är en sårbar period (Kristensson och Öhlund, 2005).  I 

Kristensson och Öhlunds (2005) forskning visar skillnaderna i stress hos svenska 

gymnasieungdomar.  Detta s.k. kasamvärde jämfördes sedan mellan högskoleförberedande 

program och med yrkesförberedande program. Hypotesen var att det skulle finnas skillnader, 

men resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i resonemanget angående 

de olika gymnasieprogrammens inriktningar. Däremot kunde en koppling ses mellan höga 

betyg och hög KASAM. Författarna anser att: 

 
For adolescents, schooling may play a dualistic role as regards coping resources and stress. For 

example, schooling may serve the purpose of establishing coping resources, as well as 

constituting the stimuli for stress with regard to performance (i.e. getting good marks) (aa s 77). 

 

Sammanfattningsvis förstås att copingstrategier kan förebygga ohälsa. Vardagens stressorer 

och dess konsekvenser är starkt påverkade av en salutogen orientering (Sense of Coherence, 

SOC). 

 

För några år sedan gjordes en svensk studie utifrån en salutogen tolkning relaterat till den 

svenska läroplanen (Lpo 94). Där påtalas skolans betydelse för barns och ungdomars hälsa. 

Det är därför viktigt att skolan kan hantera detta utifrån fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Utifrån denna kunskapssyn ses likheter med det salutogena synsättet, där de 

olika kunskapsformerna ska kunna förstås utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Detta är också vad lärare bör fokusera på för att skolan ska kunna få 

hälsofrämjande effekter (Nilsson & Lindström, 1998). Författarna menar vidare att: 

 
If the school system is using learning methods that supports mainly traditional "school 

intelligence", there is a risk that the school may be counter-productive and increase the problems 

it is supposed to solve (aa s 8). 

 

Författarna menar därför att skolan måste anstränga sig för att utveckla förstående och 

meningsfullt lärande. Utifrån detta kan sedan skolan hjälpa eleverna till en känsla av 

                                                           
2 En copingstrategi innebär hur individen hanterar en svårighet eller en uppgift (Hämtat 2015-05-23 från 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping). 
3 Copingstil handlar om hur intensivt eller undvikande individen använder den strategi som väljs (Hämtat 2015-05-23 från 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping). 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping
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sammanhang i sitt lärande. Fortsatta empiriska studier är viktiga kring lärandeprocesser för att 

sedan kunna stödja det salutogena synsättet (Nilsson & Lindström, 1998). 
 

I Sverige genomförs årligen en rapport av Folkhälsomyndigheten för att samla kunskap och 

sprida kunskap om Sveriges befolknings hälsa. Syftet är att visa hur hälsoutvecklingen är i 

Sverige, och hur det ser ut inom olika grupper av befolkningen. De socioekonomiska faktorer 

som kan påverka hälsan är: utbildning (där en längre utbildning innebär att individen utsätts 

för färre hälsorisker i sitt arbete), tryggare ekonomi och makt över sin egen livssituation. En 

hög utbildningsnivå anses vara en viktig faktor till en ökad medellivslängd. När det gäller kön 

upplever kvinnor sig inte ha lika god hälsa som män upplever sig ha. Folkhälsomyndigheten 

hänvisar till sin nationella folkhälsoenkät från 2013, där 69% av kvinnorna ansåg att de hade 

god hälsa och 75% av männen svarade att de ansåg att de hade god hälsa. En god hälsa 

upplever personer med lång utbildning i högre utsträckning ha än personer med en kortare 

utbildningstid. De som upplever sig ha allra bäst hälsa är män med en eftergymnasial 

utbildning. Ett av folkhälsopolitikens områden är individens delaktighet och inflytande i 

samhället (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Forskningsnämndens bidrag 
En av forskningsnämndens (FRN) uppgifter är att stödja forskning, men även att initiera 

forskning inom områden som anses vara viktiga för samhället. Ett av de områden som det har 

fokuserats på är KASAM. Sociologen Kumlin gjorde, på uppdrag, en analys av begreppet. 

Denna rapport publicerades sedan tillsammans med andra forskares reaktioner på Kumlins 

rapport (Forskningsnämnden, 1998). Kumlin (1998) visar i sin rapport en stor tveksamhet till 

Antonovskys begrepp. Kumlin menar att Antonovsky har flera intressanta tankar, ”men att 

dessa tenderar att korrumperas när de formuleras inom en normalvetenskaplig ram” (aa s 22). 

Det som Kumlin (1998) konstaterar är att Antonovsky utgår från en dikotomi när det gäller 

hälsa och sjukdom, och det som det läggs största vikt vid är sjukdom. I stället ska detta ses 

utifrån ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Kumlin menar därför att detta synsätt 

korrumperas genom att Antonovsky ser mer till det ”sjuka” när begreppen hälsa och ohälsa 

operationaliseras. Dessutom menar Kumlin att Antonovsky prioriterar kunskap om forskning 

inom hälso- och sjukvård samt att hälsa och ohälsa kopplas till ett synsätt som ses vara unikt 

för just detta. Ytterligare ett område som Kumlin ställer sig tveksam till är hur olika sociala 

faktorer påverkar hälsa utifrån en mer övergripande nivå. Dessutom tycker Kumlin att det 

finns en otydlighet mellan vad som är orsaken och vad som är effekten av vad en människa 

upplever som stress. Cederblad (1998) menar att Antonovsky teori utgår från att alla 

människor utsätts för stress och att alla människor kan hantera detta på olika sätt dvs. det han 

kallar för ”Senses of Coherence”. För att kunna hantera detta krävs en balans mellan de krav 

och de resurser som finns hos människan. För låga krav eller för höga krav kan påverka 

människan negativt.  

 

Cederblad (1998) anser att Kumlins (1998) sätt att pröva en teori genom att analysera den som 

han gör är ett sätt. Ett annat sätt är att pröva teorin empiriskt, vilket det också har gjorts på en 

rad områden, i olika åldrar och i flera olika länder. Därför ses instrumentet ha en ”hög inre 

konsistens” (aa s 46). Cronbach´s Alpha har där visat värden på 0,82 i femtio olika studier. 

Cederblad hänvisar också till svenska studier där ”känsla av sammanhang” har använts och 

som har sin utgångspunkt i den sk. Lundbystudien 1947, där barns och ungdomars psykiska 

hälsa/ohälsa undersöktes utifrån av KASAM. Det som kan ses är att 50% kan förklaras av 

KASAM. Cederblad refererar ytterligare till en svensk studie tillsammans med K. Hansson 

där det sågs tydliga samband mellan KASAM och psykisk ohälsa bland ungdomar med 
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anorexiproblematik. Sammanfattningsvis anser Cederblad att ”känsla av sammanhang” har 

kunnat förklara fenomen i verkligheten på ett mycket användbart sätt. 

 

Svartvik och Nilsson (1998) anser att personer som har ett starkt KASAM  

 
kommer att möta prövningar med flexibla och ändåmålsenliga copingstrategier och bekymra sig 

mindre, eftersom de har en tilltro till att livet är meningsfullt, omvärlden begriplig och de flesta 

situationer är hanterbara (aa s 60).  

 

Svartvik och Nilsson (1998) pekar på att det finns äkta och oäkta KASAM. Den oäkta 

KASAM (vilket även refereras till Antonovskys uppfattning) har de personer som anser att 

allt omkring dem kan ses som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det som kännetecknar 

personer med hög KASAM är ”en flexibel hållning, öppenhet för utmaningar, respekt för 

andras åtaganden och engagemang, samt att de motsätter sig förtryck och övergrepp” (aa s 

60). Områden där det finns exempel på klinisk tillämpning av forskningen, när det gäller 

salutogen inriktning, är inom barnpsykiatrin, kroniskt sjuka, omvårdnad och förebyggande 

hälsovård. Instrumentet som Antonovsky utvecklade för att utforska KASAM är det som finns 

idag, men ju mer studier som görs, ju mer kan verktyget förbättras (Svartvik & Nilsson, 

1998).  

 

Langius & Björvell (1998) ställer sig frågande till Kumlins begrepp korruption, och att det 

skulle kunna betyda en förvrängning av rimligheten av Antonovskys salutogena modell, när 

den används i en traditionell vetenskapsram. Författarna ställer sig emot detta och menar i 

stället att det handlar om ett nytänkande. Det som är intressant är Antonovskys sätt att utgå 

från ett konkret tänkande i sitt resonemang, och se vad som gör att en person kan ha bättre 

hälsa än en annan person, när förutsättningarna verkar vara liknande. Utifrån detta använder 

han sedan sin modell. För att lyckas med detta måste det finnas ett logiskt resonemang bakom. 

Antonovskys modell är en av flera modeller.  

 

Konarski (1998) ställer sig också kritiskt till Kumlins sätt att förhålla sig till Antonovsky. Han 

liknar detta med följande metafor 

 
att Antonovsky har funnit och pekat ut dörren till skattkammaren, men Kumlin har pretentioner 

på Antonovsky att också dyrka upp låset och öppna dörren på vid gavel. Man kan säga att 

Kumlin kritiserar uppfinnaren för att prototypen, som han tagit fram, inte är fullkomlig (aa s 69). 

 

Konarski (1998) menar att Antonovskys bidrag till vetenskapen ska ses utifrån ett 

helhetsperspektiv för att komplettera det patogena synsättet med det salutogena. Det som 

Konarski däremot är kritisk till är Antonovskys mätinstrument av KASAM. Konarski anser att 

upplevelser är alltid subjektiva och att känsla av sammanhang är svårt att beskriva i 

kvantitativa termer. Det Konarski efterfrågar är därför en utveckling av mätningen av 

KASAM. 

 

Internationell forskning 
Brown, Howcroft och Jacobs (2009) anser att lärare kan uppleva stress i sitt yrke, vilket inte 

är något nytt. Dessutom har forskning visat att lärare som arbetar med specialpedagogiska 

insatser är mer krävande än den konventionella utbildningen. En internationell litteraturstudie, 

men även genom sydafrikansk forskning, har visat att lärare som utövar specialpedagogiska 

insatser har få strategier för att hantera stress. Författarna ville därför undersöka området och 
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de copingresurser
4
 som används hos lärare som arbetar med elever som har intellektuella 

funktionsnedsättningar. Studien utgick från Antonovskys livsfrågeformulär kring begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Studien utgick även från Hammer och Martings Coping 

Resourses Inventory (CRI)
5
. Det var 59 lärare i Sydafrika som ingick i studien. När det gäller 

Antonovskys livsfrågeformulär visade det ganska höga poäng och något lägre när det gällde 

CRI. Det som kunde ses var signifikanta positiva korrelationer mellan de två, vilket då visar 

betydelsen av att hantera de resurser som individen har för att utveckla ett starkt KASAM. 

Lärarna hade en genomsnittlig grad av copingresurser som de kunde använda. Detta är den 

första studien som undersöker KASAM och copingresurser i det specialpedagogiska 

contexten. 

 

Heiman (2004) utgick från Antonovskys KASAM i relation till socialt stöd, copingstilar och 

erfarenheter av stress bland 261 högskolestudenter i Israel. Resultatet från den multivariata 

variansanalysen visade att yngre studenter använde emotionella strategier och hade mer 

socialt stöd ifrån vänner i högre grad än de äldre studenterna. Kvinnor använde mer 

känslomässiga strategier än män. Resultaten ökade förståelsen för den salutogena modellen 

utifrån studenternas samspel mellan miljö, stress och socialt stöd. 

 

Sammanfattningsvis kan förstås, av den forskningsöversikt som gjorts, att det finns 

kunskapsluckor inom det område som den här studien utgår från. Den översikt som visas ska 

inte förstås som ett försök att fylla dessa kunskapsluckor, utan ska snarare tolkas som att det 

finns kunskapsluckor i området. Forskningsöversikten överensstämmer därför inte med 

studien i sin helhet, utan ringar in och visar på delar av områden som det bedrivits forskning 

inom för att stärka förståelsen för de kunskapsluckor som finns i området. Följande studie kan 

ses som ett försök att fylla en liten del av kunskapsluckan. 

  

                                                           
4 Antonovsky (1991) använder sig av begreppet generella motståndsresurser (GMR), vilket innebär de resurser som ger individen ork och 
kraft att klara olika stressorer i tillvaron. 
5 Coping Resources Inventory (CRI) är ett instrument för att mäta hur individen hanterar stress utifrån fem skalor: kognitiv, social, andlig, 

emotionell och fysisk. (Hämtat 2015-05-23 från: http://www.statisticssolutions.com/coping-resources-inventory-cri/). 

http://www.statisticssolutions.com/coping-resources-inventory-cri/
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Avsnittet behandlar de kunskapsteoretiska och ontologiska utgångspunkterna för denna 

studie. 

 

Kunskapsteoretisk och ontologisk utgångspunkt 
Kunskapsteorin (epistemologin) utgör en grund för vetenskapsteorin, men även för 

metodteorin. Kunskap ses som något värdefullt och därför strävar människan efter det. Innan 

kunskapen söks måste vi sätta ord på vad det är vi letar efter. I ett analytiskt tänkande behövs 

det först visas vad som menas med ett eller flera grundläggande begrepp. Det är då viktigt att 

bryta ner begreppen till mindre delar och genom att göra detta erhålls en större förståelse för 

begreppet eller begreppen. De mindre delarna blir då delar som inte ses som så problematiska 

som när ett begrepp ses i sin helhet, vilket då är mer problematiskt (Hartman, 2004). I min 

studie blir det därför viktigt att bryta ner de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, vilket redovisas i följande metodkapitel. Bjereld et al (2009) menar att 

begreppen måste operationaliseras så att det blir en tydlighet och klarhet för läsaren och för att 

läsaren sedan ska kunna ta ställning till studien. Kunskap kan fås genom empirism eller 

rationalism, där empirismen ger kunskapen en grund genom erfarenhet via våra sinnen. 

Rationalismen ger i stället kunskap genom förnuftet. Utifrån den enkätundersökning som görs 

i min studie vill den fånga upp just elevers erfarenheter av sin upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Hartman (2004) beskriver kunskapsteorin som en normativ vetenskap, vilket innebär att det 

finns normer för vad som ska få kallas kunskap eller inte. Vetenskapsteori behövs för den 

vetenskapliga kunskapen, där det också finns en normativ vetenskapsteori. Positivismen är en 

vetenskapsteori som innehåller teorier för det som är mätbart och där det kan ses samband. 

Vidare förstås, enligt Bjereld et al (2009) att den normativa teorin utgår från en syn på 

verkligheten och hur den bör vara. De teorier som vill visa på hur verkligheten är kallas 

deskriptiva teorier. Min ansats till min studie är därför en deskriptiv teori eftersom jag vill 

med enkätundersökningen visa på hur elevernas uppfattningar är. 

 

Kunskap är något som en människa kan ha, men det är också något som en människa kan få. 

Hartman (2004) menar att vi kan öppna dörren till ett rum för att få veta vad som finns där, 

men redan innan kan vi också veta vad som finns där. När dörren öppnas kan vi se rummet 

och varje människa kan uppleva och uppfatta rummet på sitt individuella sätt. Jag har valt att 

nå kunskap om ”rummet” eller det som är syftet med min studie: Att undersöka i vilken 

utsträckning elever upplever att det salutogena synsättet/förhållningssättet genomsyrar 

lärandet i vuxenutbildningen. För att kunna öppna dörrarna till elevernas upplevelser kring 

detta valde jag en kvantitativ metod med en enkätundersökning. Bjereld et al (2009) menar att 

oavsett om du väljer en kvantitativ eller en kvalitativ metod utgår forskningen från texter dvs. 

det finns ingen tydlig gräns mellan dessa båda. Kvantitativa studier utgår från antaganden som 

är icke-kvantitativa eller kvalitativa. Det handlar i stället om var forskaren lägger betoningen 

på sitt metodval. Eftersom jag ville undersöka graden av upplevelse hos elever i sitt lärande 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, se om det finns samband mellan dessa 

upplevelser, se om det salutogena synsättet är med vedertaget i någon specifik elevgrupp, 

samt se om det finna könsskillnader i upplevelserna, fann jag det lämpligt att använda en 

kvantitativ metod för att få svar. Eller det som Hartman (2004) definierar som 

 
Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen 

mellan två eller flera mätbara egenskaper (aa s 207). 
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Bjereld et al (2009) påpekar att det inte finns någon forskning som inte har en förförståelse 

hos forskaren. Forskaren har en förförståelse kring den verklighet hon eller han lever i. Det 

teoretiska angreppssättet visar detta i relation till studien. Den vetenskapliga verksamheten 

vill nå en förståelse för hur världen hänger samman dvs. 

 
att kunna beskriva, förklara och se konsekvenserna av de samband som existerar mellan olika 

företeelser, skeenden och handlingar i naturen och i det mänskliga livet (aa s 71). 

 

Vetenskapens mål är att kunna säga något om hur världen hänger samman, och visa på de 

resultat som forskningen når. Vetenskapen önskar nå en teoriutveckling. Genom teorier kan 

förståelse fås om fenomens orsaker till varandra. För att få en ökad förståelse av världens 

beskaffenhet måste därför de teorier som finns utvecklas. Att en teori utvecklas betyder att 

teorin preciseras ytterligare, men också att den förfinas och förändras. Det kan också innebära 

att en teori ifrågasätts. Ett sätt att utveckla en teori är att göra det induktivt dvs. att utgå från 

empirin. Forskningsprocessen är det centrala, och börjar med en fråga som är empirisk, ofta 

med en grad av förförståelse. Det är naturligt hos människan att leta efter mönster (Bjereld et 

al, 2009). Hartman (2004) anser att den induktiva metoden har varit den metod som varit 

accepterad fram till idag, men att den nu i stället kan ses som gammalmodig, i alla fall där de 

kvantitativa metoderna används. En induktiv metod har inte någon teori att utgå ifrån eller en 

förutfattad mening, detta kan innebära att det formuleras fel teorier. Den hypotetiskt 

deduktiva metoden är hypotesprövande. Metoden innebär att det inte går att observera något 

teorineutralt. Det är hypotesen som visar vägen för observationerna. Utifrån detta resonemang 

förstås att denna studie är både av deduktiv och av induktiv karaktär. Deduktiv eftersom jag 

utgår från en teori och skapar index (men där jag inte har beskrivit någon hypotes) och 

induktiv eftersom jag arbetar med en explorativ faktoranalys. 

 

Sammanfattningsvis förstås, att med hjälp av en teori kan forskningen föras framåt. När det 

finns en teori i grunden kan generella uttalanden göras om fenomen som ses i historien, men 

också utifrån de fenomen som ses i samhället och naturen. Utifrån detta kan en teori utvecklas 

så att den kan användas ännu mer säkert i det empiriska arbetet. Genom teorin ökar 

förståelsen för sammanhangen i världen. 

  



26 
 

Metod 
I metodkapitlet presenteras inledningsvis urvalet, operationaliseringen och 

enkätkonstruktionen. Därefter förs ett resonemang kring valet av webbenkät eller 

pappersenkät. Genomförandet av studien beskrivs, och en beskrivning kring kodningen av 

rådatan. Därpå presenteras den interna och externa bortfallsanalysen samt de etiska 

ställningstaganden som tagits hänsyn till i studien. Avslutningsvis redogörs för studiens 

validitet och reliabilitet samt de statsitiska testerna som valts i studien och analysförfarandet. 

 

Urval 
Enligt Trost (2012) ska urvalet vara representativt för sin population. Hartman (2004) menar 

att det kan göras bekvämlighetsurval (tillfällighetsurval) vilket då är ett enkelt och bekvämt 

sätt att göra urvalet på. Det handlar om att välja de respondenter som finns att tillgå just nu. 

Konsekvenserna av detta är att det inte går att se studien som en totalundersökning där urvalet 

bygger på samtliga elevers svar, dvs. dess representativitet. I och med detta kan det finnas en 

tveksamhet för generalisering av resultatet. Men det är ändå ett riktat bekvämlighetsurval 

vilket då innebär att jag når elever inom de olika klasserna i vård- och omsorgsutbildningen, 

vilket då ändå kan ses utgöra en grund för generalisering. I denna studie valdes elever som 

representerar olika elevgrupper (klasser) inom vuxenutbildning men inom ett och samma 

utbildningsområde dvs. vård- och omsorgsutbildning. Eleverna läser på olika nivåer. Detta för 

att fånga in en bredd av uppfattningar av elevernas lärande. Jag valde att dela ut enkäterna 

under lektionsbesök i de olika klasserna, till de elever som var närvarande i: Bas (termin 1), 

Djup (termin 2), Profil (termin 3). En kursöversikt redovisas i bilaga 1. Dessa elever läser sin 

utbildning på tre terminer. Ytterligare en elevgrupp är Lärling. För lärlingar ingår samtliga 

kurser, som redovisas i bilaga 1, men lärlingen är de två första terminerna på en arbetsplats 

70% och i skolan 30%. De kurser som eleven läser i skolan är ”Medicin 1”, ”Psykologi 1”, 

”Psykiatri 1” och ”Specialpedagogik 1”. Resterande kursers syfte uppnås på en arbetsplats 

med en eller två ansvariga handledare i verksamheten, men det är lärare som ansvarar för 

bedömning och betygssättning. Den tredje terminen ingår ”Lärlingen” i den ordinarie 

utbildningens ”Profil”. Ytterligare en elevgrupp är VOS (Vård och- omsorgsutbildning med 

språkstöd), vilket är en grupp elever som inte har svenska som modersmål. För att bli antagen 

till utbildningen måste eleven vara klar med svenska för invandrare (SFI) nivå D. Eleven läser 

sedan samma kurser, som de som har beskrivits i bilaga 1, men med språkstöd under fyra 

terminer. Samtliga elever ska när utbildningen är klar ha med Svenska 1, eller motsvarande 

kunskaper i svenska. Det finns för närvarande ytterligare en elevgrupp i vård- och 

omsorgsutbildningen och det är närdistanselever, men dessa elever är en förhållandevis liten 

grupp, med blandat kursupplägg och har därför exkluderats i studien. I stället valdes några 

elever därifrån att ingå i pilotstudien. Ekonomi och tid gör detta urval lämpligt. Totalt svarade 

140 elever på enkäten. 

 

Operationalisering 
Övergången mellan teori till empiri kan vara en kritisk del i en undersökning. Forskaren kan 

själv tycka detta är klart och tydligt, men det är viktigt att det blir lika tydligt för 

respondenterna. Det är också viktigt att det blir en tydlighet för läsarna av denna studie, och 

för de som kritisk ska granska studien. Det är därför viktigt att begrepp preciseras och att de 

får en tydlig innebörd. Desto entydigare begrepp desto precisare svar. För att se om så är fallet 

kan jag använda mig av en pilotstudie. Det är viktigt att det görs en begreppsdefinition som 

kan t.ex. innehålla egenskaper som kännetecknar begreppet. Beroende på hur stort avstånd det 

är mellan den teoretiska och den operationella definitionen påverkar detta i sin tur både 

reliabiliteten och validiteten. Den sista delen av operationaliseringen är själva enkäten, och 
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därför måste strukturen och innehållet i enkäten passa ihop med de teoretiska 

utgångspunkterna. Det är därför viktigt att frågorna i enkäten ställs så att alla respondenter får 

samma associationer av frågorna, men detta är problematiskt eftersom alla har olika 

verklighetsuppfattningar (Holme och Krohn Solvang, 2012). Operationaliseringen av begrepp 

är central för undersökningens validitet (Djurfeldt et al, 2010). 

 

För att uppnå syftet behöver enkäten ha frågor som tar reda på hur begreppet KASAM kan 

tolkas av elever dvs. begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

  

Begriplighet 
Hanson (2004) bryter ner de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se 

figur 2). Detta operationaliserar jag vidare genom att begriplighet kan förstås utifrån vilken 

kunskap individen har om omvärlden dvs. vård- och omsorgsverksamheten, skolan och vilket 

arbetsinnehåll/organisation som den innefattar (dvs. ämnesplaner och kursplaner med det 

centrala innehållet, syften samt hur detta relateras till kunskapskraven). Begripligheten 

handlar om vad eleven vet om vård- och omsorgsområdet och vad eleven tror sig veta vad det 

behövs för kunskaper. Det handlar också om vilken kunskap eleven har om sig själv, dvs. vad 

eleven vet om sina starka sidor och vad eleven tror sig ha för svaga sidor. Det handlar också 

om elevens förståelse kring förändringar. Begripligheten innefattar även återkoppling från 

lärare, kurskamrater, men även den återkoppling som handledare ger eleven på deras 

arbetsplatsförlagda lärande (APL). Eleven behöver därför veta vad skolan/läraren kräver för 

att nå de olika kunskapskraven, och att läraren är tydlig med att förklara detta. Det är också 

viktigt att eleven får återkoppling, formativ bedömning om vad som krävs, för att kunna 

utvecklas. För att detta ska bli begripligt för eleverna krävs en tydlighet från lärarna, och att 

de har en struktur. För att eleven ska kunna nå sina mål måste varje lärare förstå varje enskild 

elev och dennes förutsättningar, och visa ett genuint intresse för att försöka förstå. Allt utgår 

ifrån att eleven har en vilja att lära sig. 

 

Hanterbarhet 
Hanterbarheten kan utifrån Hansons (2004) figur 2 kopplas till resurser och stöd. Detta kan 

jag i min tur koppla till vård- och omsorgsutbildningens material som används, dvs. de 

studiehandledningar som tillhör de olika kurserna. Det handlar också om vilket stöd du som 

elev kan få genom lärare och kurskamrater, och även då stöd i form av återkoppling för att 

kunna förbättra insatserna. Dessutom är det av betydelse hur tydlig organisationen och 

riktlinjerna är. På vuxenutbildningen använder sig lärare och elever av studiehandledningar 

till varje kurs och det är viktigt att få en förståelse av elevernas upplevelse av dessa. Hur 

eleven kan hantera sin situation i skolan kan härledas från tempo i undervisningen, hur arbetet 

planeras och hur delaktiga eleven upplever sig vara i de beslut som fattas, och hur dessa beslut 

kan påverkas. Dessutom ska eleven utvärdera, utifrån sin upplevelse, de kurser som hon eller 

han deltar i. Ytterligare ett område som Hansson (2004) belyser är kompetensen. Här kan jag 

koppla detta till vård- och omsorgsutbildningen och elevens förståelse för användbarheten av 

det individen lär sig i skolan, men det handlar också om att vara rustad med en social 

kompetens, att kunna kommunicera med lärare och kurskamrater så att man förstår varandra, 

och inte pratar förbi varandra. Hansson (2004) kopplar även hanterbarhet till ork. Här kan 

vård- och omsorgsutbildningens elever ses utifrån att klara av de fysiska och psykiska 

påfrestningar som ett lärande kan innebära för att hantera sin hälsa. Det handlar om eleverna 

får regelbundna pauser för att orka med sin vardag, och att känna att det finns en distans till 

lärandet. Hanterbarheten handlar också om vilket stöd eleven får i skolan för att hantera sina 

studier där och då, eller om eleven hanterar sina studier bättre när hon eller han studerar 
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hemma. Hur hanterar eleven de skriftliga inlämningar som görs, proven och de muntliga 

redovisningarna? 

 

Meningsfullhet 
Det sista begreppet handlar om meningsfullheten. Meningsfullheten anser Hanson (2004) är 

kopplat till motivation, värderingar och positiva upplevelser. Motivationen påverkas av de 

visioner och mål som finns. Här kan jag se en koppling till vilken mening eleven anser att 

utbildningen kommer att ha i framtiden, och vilken betydelse det kommer att ha för 

människor i vård- och omsorgsverksamheten, och om utbildningen upplevs meningsfull just 

nu. De positiva upplevelserna kan ses utifrån hur eleven trivs på skolan, men även om eleven 

är nöjd med sin arbetsinsats. Relationen till lärarna och kurskamraterna finns också med i 

meningsfullheten, att varje individ blir respekterad för den man är. Hur uppfattar eleven att 

miljön är, har eleven roligt i skolan? Relationen till kurskamraterna kan också ses utifrån en 

gruppkänsla i klassen. Ytterligare ett område, som Hanson (2004) tar upp, är värderingar. 

Detta kan jag se i hur eleverna använder värderingar utifrån samtal i skolan och hur en dialog 

förs kring vilka värderingar som är viktiga att ta hänsyn till i skolan och vad som är viktigt i 

vård- och omsorgsverksamheten. 

 

Arbetsplatsens känsla av sammanhang 

 

Begriplighet  Hanterbarhet  Meningsfullhet 

 

Kunskap om Resurser och stöd Motivation 

Omvärlden  Material och verktyg Visioner 

Branschen  Människor  Mål 

Företagets historia Tydlig organisation Rimlig lön 

Företagets organisation Klara riktlinjer Förmåner 

Arbetsinnehållet 

Arbetsmiljön  Påverkansmöjligheter Värderingar 

Egna rollen  Arbetstakten  Etik och moral 

Förändringar  Arbetets planering Centrala värderingar 

  Beslut  Rättvis behandling 

Feedback från 

Chefen  Kompetens  Positiva upplevelser 

Arbetskamraterna Yrkeskunnande Relation till arbetskamrater 

Kunderna  Social kompetens Relationer till chefer 

  Kommunicera Trevlig miljö 

    Humor 

  Ork  Variation i arbetet 

  Fysisk ork  Trivselaktiviteter 

  Psykisk ork  Självkänsla 

  Distansering 

  Pauser 

Figur 2.  KASAM översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen (Hanson, 2004 s. 126) 
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Enkätkonstruktion 
Studiens enkät är explorativ till sin karaktär och har fokus på nuläget i skolan gällande det 

salutogena förhållningsättet till elevernas lärande i skolan. Enkäten består av fyra block: det 

första tar reda på bakgrundsfakta, det andra fokuserar på begriplighet, det tredje på 

hanterbarhet och det fjärde samlar in information om meningsfullheten (bilaga 3). Den första 

delen av enkäten, bakgrundsfakta, är nära kopplad till urvalet. Bakgrundsfaktan fokuserar på 

eleverna i klass: Bas, Djup, Profil, Lärling och VOS. Trost (2012) tar upp olika variabler, och 

en av dessa är nominalskalan, där ordningen mellan dessa variabler inte behöver vara given, 

som t.ex. kön. När det gäller bakgrundsfakta som ålder, ses detta som en kvotskala med en 

numerisk skala, där avståndet mellan stegen är lika stora. Bakgrundsfakta ringar även in 

vilken/vilka tidigare utbildning/ar eleven har, men även om eleven har någon erfarenhet från 

vård- och omsorgsverksamhet innan utbildningen påbörjades. Det andra, tredje och fjärde 

blockets påståenden kan besvaras med olika grader av upplevelse: ”instämmer helt”, 

”instämmer ganska mycket”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer inte alls” och ”vet ej”. 

Anledningen till att ett påstående kan besvaras med ”vet ej” är att respondenten inte ska känna 

sig tvingad att besvara en fråga som de inte har någon upplevelse om. Oavsett vad 

respondenten väljer att svara är det hela tiden respondentens subjektiva upplevelse av 

påståendet. Frågeställningarna i enkäten bygger på Hanson (2004): ”KASAM översatt till en 

vardaglig nivå på arbetsplatsen” (figur 2). Utifrån detta har det gjorts en operationalisering, 

eller det som (Djurfeldt et al, 2010) anser vara att utgå från begreppen för att få mätbara och 

konkreta frågor. Enkäten avslutas med en öppen fråga, där eleven kan tillägga eventuella 

synpunkter.  

 

Innan studien genomfördes gjordes en pilotstudie av enkäten. Tio undervisande lärare i de 

elevgrupper (klasser) där enkäten skulle delas ut fick svara på enkäten och ge synpunkter på 

den. Lärarna kom med flera viktiga synpunkter som berörde korrektur och ordval. 

Användandet av ordet lagom har diskuterats och förslag har getts på att inte använda det i 

enkäten, eller byta ut detta till ”inte för mycket” och ”inte för lite” eller ”tillräckligt många” 

och ”tillräckligt mycket”. Lagom är ett subjektivt ord, och efter övervägande kom jag fram till 

att även de andra förslagen är det. Jag väljer därför att låta ordet lagom vara kvar. Ett 

påstående var: ”Utbildningen ger mig tillräcklig kompetens för att arbeta inom vård- och 

omsorgsverksamhet”. En lärare undrade hur eleverna kunde svara på denna fråga, men mitt 

ställningstagande till att låta frågan finnas kvar är att det är just elevens upplevelse jag vill nå 

här. Lärarnas synpunkter handlade också om att uppmärksamma mig på att vara konsekvent 

av ordval som att använda lärarna och inte växla mellan lärarna och läraren. Lärare 

synliggjorde också vikten av att vara konsekvent i användandet av begreppet skola och 

begreppet utbildning. Lärarna i pilotstudien synliggjorde även enstaka stavfel. 

 

Det gjordes även en pilotstudie med en grupp elever. Eleverna läser sin vård- och 

omsorgsutbildning inom närdistans. Anledningen till att dessa fyra elever slumpmässigt 

valdes ut, var att jag gjorde ett spontant lektionsbesök under en föreläsning. Föreläsningar 

erbjuds till närdistansens elever, och vid den erbjudna föreläsningen var endast fyra elever 

närvarande. Dessa elever var positiva till att besvara enkäten och enkäten besvarades på 10-15 

minuter. Eleverna tyckte enkäten var intressant och att frågebatteriet var lagom omfattande. 

Ett påstående som en elev ställde sig frågande till var: ”Jag vill lära mig om vård och 

omsorg”. Eleven uppfattade att frågan handlade om kursen ”Vård- och omsorgsarbete”, vilket 

inte var min mening, utan att den riktade sig mot området vård och omsorg. Därför valde jag 

att komplettera påståendet, så att den i stället löd: ”Jag vill lära mig om vård- och 

omsorgsverksamhet”.  
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Det finns fördelar och nackdelar med att använda en webbenkät eller en pappersenkät. 

Hultåker (2012) menar att svarsfrekvensen ofta blir lägre vid en webbenkät än vid en 

pappersenkät.  Jag valde att administrera enkäten i pappersform vid lektionsbesök för att 

eventuellt få en högre svarsfrekvens. Pappersenkäter har funnits långt tillbaka i tiden, och det 

enda respondenten behöver ha är en penna. Det är enkelt att administrera enkäten under ett 

lektionsbesök, och det kostar inget i form att portokostnader. Det blir heller inget extra besvär 

för respondenten att ta sig till en brevlåda. Genom att respondenter får fylla i enkäten på plats 

kan jag möta ev. frågor eller oklarheter. Dessutom har jag en ytterst begränsad tid att 

genomföra min enkätundersökning inom, och genom att dela ut enkäten vid ett lektionsbesök 

kan jag få in enkätsvaren omgående.  

 

Genomförande 
Innan studiens genomförande togs en muntlig kontakt med skolans rektor för att få ett 

godkännande för tillträde av forskningsfältet.  Jag informerade om syftet med studien utifrån 

missivbrevet (bilaga 2). Dessutom delgavs rektor enkäten (bilaga 3). Tillsammans med rektor 

identifierades de elevgrupper (klasser) som kunde ingå i studien.  Därefter kontaktades 

huvudansvariga lärare för varje klass för att bestämma tid och plats för elevernas besvarande 

av enkäten. Respondenterna i de olika klasserna fick i förväg veta, av de huvudansvariga 

lärarna, under vilken lektion jag skulle komma för att besöka dem för att dela ut enkäten. 

Lärarna informerade även klassen utifrån missivbrevet (bilaga 2).  

 

När jag mötte de olika elevgrupperna (klasserna) informerades eleverna utifrån missivbrevet, 

samtidigt som de fick detta skriftligt tillsammans med enkäten. Respondenterna fyllde i 

enkäten på 10-15 minuter. Under hela tiden som enkäten besvarades fanns jag på plats i 

klassrummet för att svara på ev. frågor. När det gällde de elever som läser VOS (Vård- och 

omsorgsutbildning med språkstöd) behövdes ytterligare 40 minuter. För att undvika ev. 

missförstånd i enkäten, redogjorde jag missivbrevet och enkäten på storbild för VOS. Jag läste 

upp samtliga påståenden för eleverna, och bad dem fråga så fort de inte förstod något ord. Ord 

som togs upp var ”verksamhet”, ”förmedla”, ”återkoppling”, ”kontinuerligt”, ”stark sida”, 

”tempo”, ”lagom” och ”relation”. Dessa ord gick jag igenom och förklarade. När enkäten 

hade delats ut, fanns jag i klassrummet och kunde klargöra begrepp som någon enstaka elev 

inte hade förstått efter genomgången. Det handlade om samma begrepp. Eleverna använde 

också ordböcker och sina smartphones för att försäkra sig om att de hade uppfattat orden 

korrekt.  

 

Etiska ställningstaganden 
Det finns forskningsetiska principer i den humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningen. 

Forskning är viktig, och samhället behöver forskningen, men den ska vara av hög kvalitet och 

undersöka frågor som är viktiga för samhället (forskningskravet). I forskningen tas etiska 

överväganden, och ett övervägande är individskyddskravet, vilket innebär att individen inte 

ska kränkas, förödmjukas eller att individen får psykisk eller fysisk skada. 

Individskyddskravet omfattar fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

informerar om undersökningens syfte till uppgiftslämnare och deltagare samt vad det innebär 

att delta i undersökningen. De personer som deltar i forskningen måste veta att deltagandet är 

frivilligt och att de kan när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen ska få konfidentialitet, 

dvs. att samtliga personuppgifter behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dessa. Till sist 

så beaktas nyttjandekravet, dvs. att de uppgifter som insamlats i undersökningen bara får 
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användas i undersökningen, och inget annat (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med att jag 

delade ut enkäten, delades även ett missivbrev ut (bilaga 2). I missivbrevet informerade jag 

om att deltagandet var frivilligt. Jag informerade också om att resultatet kommer att behandlas 

konfidentiellt, och att resultatet enbart kommer att användas till denna studie.  

 

Beskrivning av kodning av rådata 
Den information som jag fick utifrån enkäten är först den obearbetade information s.k. rådata. 

Det innebär att det inte är någon ordning alls i informationen, och därför behöver den först 

bearbetas (Holme och Krohn Solvang, 2012).  Jag började med att skriva en s.k. kodnyckel 

där de olika variablerna kodades och fick därmed olika siffror. De ev. frågor som saknar svar 

får inget kod utan kommer att lämnas blanka. Det är viktigt att svaren kodas riktigt. Efter att 

kodnyckeln gjorts skrevs enkätsvaren in på Excel. Därefter gavs alla enkäter en siffra från 1-

140 för att jag lätt skulle kunna gå tillbaka till en enkät för att kontrollera att inga 

felinskrivningar gjorts. Trost (2012) benämner detta som löpnummer för varje enkät, och 

detta underlättar vid rättning av ev. inläsningsfel. Varje fråga i enkäten ses som en variabel, 

som då kan anta olika värden från två till flera variabelvärden. De olika variabelvärdena beror 

på hur många svarsalternativ enkätfrågan har. Flera av enkätens svar hade fem variabler där 

”instämmer helt” fick värdet 4, ” instämmer ganska mycket” fick värdet 3, ” instämmer till 

viss del” fick värdet 2, ”instämmer inte alls” fick värdet 1 och ” vet ej” fick värdet 0. Trost 

(2012) tar upp ett speciellt problem och det är när en eller flera av enkätens svarsalternativ 

inte är ifyllda. Trost (2012) menar vidare att många som konstruerar enkäter sätter ut både 

kolumnnummer och positionsnummer i enkäten, som då underlättar kodningen och 

inläsningen av data. Samtidigt menar Trost att detta är onödigt eftersom den som kodar och 

inläser lär sig detta system snabbt ändå. Jag hade ingen sådan kodning på enkäten, och jag 

håller med Trost att det inte var så svårt att ha med detta i bakhuvudet vid inläsningen. Om jag 

nu hade valt att ha med detta i enkäten skulle det kunna ha förvillat många av respondenterna 

och i stället kunde jag ha fått bortfall pga. detta. För att minimera risken för felinskrivningar i 

Excel utformades en utklippt mall som jag kunde lägga över de olika enkätsvaren. Jag läste in 

datan direkt när enkäterna blivit insamlade. Trost (2012) menar att det inte är ovanligt att en 

siffra kan läsas in två gånger, eller att ett tomrum glöms bort. Genom att göra en 

frekvensfördelning kan jag se om jag får fram värden som inte borde vara med, som t.ex. när 

en variabel bara kan anta 1 och 2, och jag ändå kan se t.ex. 3 och 4. Då handlar det istället om 

en felinläsning. Trost (2012) anser att en välgjord enkät och lätthanterliga koder minimerar att 

det ska bli fel vid inläsningen av datan. På några påståenden i enkäten finns inte något kryss 

markerat i rutan, vilket då får ses som ”missing value”. Detta har kodats i Excel som blank 

ruta. 

 

Intern och extern bortfallsanalys 
Lantz (2011) menar att ett bortfall innebär att de individer som var planerade att vara med i 

urvalet inte kom med i urvalet som genomfördes. Detta kan vara helt eller delvis. Om 

bortfallet är systematiskt kan det innebära att undersökningen blir missvisande. En 

bortfallsanalys görs där man ser på bortfallets storlek och vilka effekter detta får på resultatet. 

Det är därför viktigt att en studies resultat får så lite bortfall som möjligt. Det finns en del 

åtgärder som behöver göras för att minimera ett bortfall. Ett sätt är att göra en s.k. pilotstudie 

innan enkäten delas ut. Efter denna pilotstudie kan eventuella fel korrigeras. Det är viktigt att 

respondenterna uppfattar både frågor och de olika svarsalternativen på ett rätt sätt. Lantz 

(2011) menar att det är viktigt att missivbrevet gör respondenten positiv inställd till att svara 

på enkäten. En pilotstudie gjordes innan enkäten delades ut. Jag delade ut studiens enkäter 

under lektioner där de olika elevgrupperna var samlade, vilket innebar att svarsfrekvensen 

blev mycket hög. Jag påtalade att det är frivilligt att besvara enkäten. Eftersom enkäten 
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delades ut under en lektion fanns jag närvarande och kunde svara på ev. frågor. I elevgrupp 

(klass) Bas var 27 elever närvarande vid lektionsbesöket, i klass Djup var 28 elever 

närvarande. I klass Profil var 33 elever närvarande och i klass Lärling var 17 närvarande vid 

mitt lektionsbesök.  I klass VOS var 35 elever närvarande. Samtliga elever svarade på enkäten 

som jag delade ut, och ingen av eleverna valde att inte besvara enkäten under mitt 

lektionsbesök. Trost (2012) tar upp det interna eller sekundära bortfallet, där något av 

enkätsvaren inte är ifyllt. Ofta klassas då bortfallet som 0. Jag har valt, där detta förekommer i 

min enkät, att lämna den kolumnen blank/tom i stället. Holme och Krohn Solvang (2012) 

menar att det alltid blir ett mindre eller större bortfall vid alla enkätundersökningar och det är 

viktigt att analysera varför detta blir. I min studie blev det inget externt bortfall. 

Variabelbortfall innebär att vi inte har fått något svar på en enskild variabel. De sk. ”missing 

values”, dvs. påståenden som har lämnats blanka/tomma fanns på några enstaka ställen i 

enkäten, och lämnades därför även blanka i Excel. Eftersom dessa ”missing values” endast 

var enstaka har dessa inte redovisas på något speciellt sätt. 

 

Lantz (2011) tar vidare upp bortfallets inverkan, och menar att här handlar det om att 

analysera om bortfallet har snedvridit urvalet. En del kategorier kan vara mer representerade 

än de andra i urvalet. Sammanfattningsvis: Något externt bortfall fanns inte i studien, utan alla 

elever som fick enkäten besvarade den. Det interna bortfallet handlar om i enstaka fall där 

några få respondenter har valt eller missat att besvara en fråga eller ett påstående. Det interna 

bortfallet redovisas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Översikt internt bortfall 

Fråga/påstående Internt bortfall/  
antal respondenter som inte 

besvarat frågan/påståendet 

Ålder 1 

Tidigare utbildning 1 

Har du någon yrkeserfarenhet från vård och omsorg  

(innan du påbörjade utbildningen)? 

 

1 

Lärarna förmedlar ämnets syfte 1 

Kurskamraterna ger mig återkoppling 3 

Jag vet vilka starka sidor jag har 1 

Jag har lagom med skriftliga inlämningar 1 

Jag har lagom med muntliga redovisningar 3 

Jag har lagom med praktiskt lärande 1 

Jag kan påverka kursplaneringen 1 

Vi diskuterar värderingar på min APL-plats 1 

Jag trivs på skolan 2 

Jag blir respekterad av lärarna 2 

Jag blir respekterad av mina kurskamrater 2 

 

Det interna bortfallet är högst på påståendet ”Kurskamraterna ger mig återkoppling” och ”Jag 

har lagom med muntliga redovisningar”, vilka har ett internt bortfall på 2,14 %. Påståendena 

”Jag trivs på skolan”, ”Jag blir respekterad av lärarna” och ”Jag blir respekterad av mina 

kurskamrater” har ett internt bortfall på 1,43%. Det är svårt att veta exakt vad detta bortfall 

beror på. En orsak till bortfallet kan vara att respondenterna har missat att fylla i dessa 

påståenden, eller att de gjort ett aktivt val och inte fyllt i dem. Djurfeldt et al (2010) anser att 

det är problematiskt när ett bortfall blir systematiskt eftersom resultatet då kan bli 
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missvisande. Det interna bortfallet, i denna studie, kan bero på att eleverna har haft bråttom 

att fylla i enkäten och därmed helt enkelt missat att fylla i påståendet. I studien kan jag inte 

upptäcka något systematiskt internt bortfall. De respondenter, som inte besvarat ett påstående, 

har olika klasstillhörighet, kön, ålderskategori, varierande utbildningsbakgrund och varierande 

yrkeserfarenhet med sig. Eftersom det interna bortfallet är så litet anser jag att det inte 

påverkar studiens validitet och reliabilitet. 

 

Studiens validitet 
Validitet innebär hur väl man har mätt det man vill mäta i enkäten. Om det är dålig validitet i 

studien så finns det något systematiskt fel, och resultatet stämmer inte med verkligheten. 

Detta kan man inte heller säga är slumpens fel. Utan i stället beror det på forskaren och att 

denne har tänkt och planerat fel. Eller använt sig av fel metod. Det handlar om att välja rätt 

mätinstrument till de frågeställningar som ställs i studien (Lantz, 2011). Betydelsen av 

validitet förtydligas ytterligare i: ”Validity is the degree to which a measure accurately  

represents what is supposed  to” (Hair et al, 2014 s. 7). Jag valde enkät, och Lantz (2011) 

menare vidare att nästa steg är hur mätinstrumentet tillämpas. Det är viktigt att fundera på hur 

detta kan säkerställas för att inte urvalet ska bli snedvridet eller att bortfallet blir för stort, och 

att mätningarna görs på ett korrekt sätt. Även bearbetningen av datan är viktig, hur den 

genomförs. Till sist ska de statistiska analyserna presenteras, och där är det viktigt att 

verkligen förstå innebörden av dessa så att inte feltolkningar görs. Det är mycket viktigt hur 

ett begrepp operationaliseras för att de respondenter som ska svara på enkäten uppfattar frågor 

och svarsalternativ som de som har gjort enkäten har tänkt sig. Om frågor och svar uppfattas 

på ett annat sätt än vad som var tänkt kommer resultatet inte att stämma överens med 

verkligheten. Holme och Krohn Solvang (2012) menar att det är viktigt att motivera 

respondenterna till att svara på enkäten. Om jag använder mig av ett språkbruk som är 

obegripligt för respondenten kan jag få färre som svarar på enkäten. Holme och Krohn 

Solvang (2012) anser att det är viktigt att det finns en definitionsmässig validitet och därför 

måste de teoretiska variablerna sammanfalla med de operationella variablerna, eller 

åtminstone får inte gapet bli för stort. För att eliminera, att frågor och påståenden 

missuppfattas, valde jag att gå igenom enkäten med de elever som läser Vård- och 

omsorgsutbildning med språkstöd (VOS).  

 

Det är viktigt att göra en pilotstudie för att säkerställa validiteten av enkäten. Men även om en 

pilotstudie genomförs finns risken alltid kvar för att respondenter kan missförstå frågorna, 

men genom pilotstudien har jag i alla fall fått en bättre validitet av frågorna. 

Sammanfattningsvis är studiens validitet otroligt viktig: 

 
Validity is an important key to effective research. If a piece of research is invalid then it is 

worthless. Validity is thus a requirement for both quantitative and qualitative/naturalistic research 

(Cohen et al, 2011, s. 179). 

 

Jag genomförde en pilotstudie bland en grupp lärare och en grupp elever. De elever som jag 

bad svara på enkäten var en grupp från närdistansen. När det gäller lärarna bad jag 

kursansvariga lärare som undervisar inom vård och omsorg delta i pilotstudien. Djurfeldt et al 

(2010) anser att det är genom en pilotstudie som omdelbara validitetsproblem kan åtgärdas. 

 

Studiens reliabilitet 
Reliabilitet kan ses som avsaknad av slumpfel och detta kan skattas på olika sätt. Ett sätt är 

parallella frågor. Detta innebär att det ställs två frågor som egentligen mäter samma område. 

Den samstämmighet som fås på frågan mäter på så sätt reliabiliteten (Lantz, 2011). Lantz 
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(2011) menar vidare att ett annat sätt att se till en studies reliabilitet är Cronbach’s Alpha. 

Detta visar den genomsnittliga samvariationen mellan variabler som är tänkta att mäta samma 

sak. Det som Cronbach’s Alpha visar är ”med vilken reliabilitet olika variabler verkligen 

beskriver en gemensam faktor” (aa s 38). Värdet på Cronbach’s Alpha ska vara över 0,7 för 

att reliabiliteten ska ses som godtagbar, vilket också testas i studien. De påståenden som har 

använts i studien, för att mäta begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, redovisas i 

nedanstående figur 3: 

 

Begrepp Påståenden 

 

Begriplighet 

 

Denna utbildning behövs för vård- och omsorgsverksamhet 

Jag vill lära mig om vård- och omsorgsverksamhet 

Lärarna förmedlar ämnets syfte 

Lärarna förmedlar vilka kunskaper som krävs för de olika 

betygsnivåerna 

Lärarna förklarar så att jag förstår 

Jag förstår vad uppgifterna i studiehandledningen innebär 

Lärarna är intresserade av att förstå mig 

Lärarna ger mig återkoppling kontinuerligt 

Kurskamraterna ger mig återkoppling 

Handledarna ger mig återkoppling under min APL 

Jag vet vilka starka sidor jag har 

Jag vet vilka svaga sidor jag har 

 

 

 

Hanterbarhet 

 

Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad jag ska göra 

Jag kan få stöd av lärarna i mitt lärande 

Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande 

Jag får återkoppling av lärarna så att jag kan förbättra mina insatser 

Jag kan arbeta med uppgifterna i det tempo jag själv önskar 

Jag kan påverka redovisningsformerna 

Jag har lagom med prov 

Jag har lagom med skriftliga inlämningar 

Jag har lagom med muntliga redovisningar 

Jag har lagom med praktiskt lärande 

Jag kan påverka kursplaneringen 

Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas 

I skolan kan jag koncentrera mig på skolarbetet 

När jag är hemma kan jag koncentrera mig på skolarbetet 

Utbildningen ger mig tillräcklig kompetens för att arbeta inom vård- och 

omsorgsverksamhet 

Jag tycker jag orkar med utbildningen 

Jag tycker jag får tillräckligt med pauser i skolan 

 

 

 

Meningsfullhet 

 

Jag har ett mål med min utbildning 

Det jag lär mig under utbildningen kommer jag att ha nytta av i 

framtiden 
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Vi diskuterar värderingar i skolan 

Vi diskuterar värderingar på min APL-plats 

Jag trivs på skolan 

Jag har goda relationer till lärarna 

Jag har goda relationer till mina kurskamrater 

Jag blir respekterad av lärarna 

Jag blir respekterad av mina kurskamrater 

Jag tycker utbildningen är varierande 

Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen 

Lärarna tar tillvara mina erfarenheter 

 

 

Figur 3. Påståenden relaterat till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

Begriplighetsindexet visar ett Cronbach´s Alpha på 0,695. Hanterbarhetsindexet visar ett 

Cronbach´s Alpha på 0,817 och till sist visar meningsfullhetsindexet ett Cronbach´s Alpha på 

0,767. Begriplighetsindexet är i underkant, och jag prövar därför ”Cronbach´s Alpha if item 

deleted”, vilket visar att om variabeln ”Handledarna ger mig återkopling under min APL” 

exkluderas ger det ett Cronbach´s Alpha på 0,721. Men eftersom det index jag har från början 

är så nära ett godtagbart värde, väljer jag att ha variabeln kvar. Detta innebär att det är starka 

Cronbach´s Alpha värden, vilket ger fog för att indexen hänger samman utifrån Antonovskys 

teori om KASAM utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Det är viktigt att varje undersökning har en så reliabel, pålitlig information som möjligt. Om 

olika mätningar, som är oberoende av varandra visar att resultatet blir nästan samma sägs 

reliabiliteten vara hög. Genom att använda mig av ett mätredskap i undersökningen för olika 

variabler kan reliabiliteten bli hög, i det här fallet fick respondenten fylla i graden i de olika 

påståendena. Här är det också viktigt att det inte blir felinmatningar i datorn (Holme och 

Krohn Solvang, 2012). Ett sätt att få en god reliabilitet på frågorna är att göra dem uppbyggda 

på samma sätt, vilket jag gjorde dvs. med samma svarsalternativ. Respondenterna fick också i 

lugn och ro svara på frågorna. Anledningen till att jag valde det antal frågor/påståenden på 

enkäten, som jag gjorde, var att för att minimera risken att ”tappa” respondenter medan de 

fyllde i enkäten. 

 

Statistiska tester och analysförfarande 
Respondenterna fyllde i pappersenkäterna och efter att ha upprättat en kodnyckel, och fört in 

detta på Excel, importerades resultatet till statistikprogrammet SPSS. De övervägande svaren 

till frågorna är ”instämmer helt”, ”instämmer ganska mycket”, ”instämmer till viss del”, 

”instämmer inte alls” samt ”vet ej”. Dessa svarsalternativ räknas till kvalitativa variabler. 

Nedan presenteras de statsitiska testerna och analysförfarandet för studien. 

   

Univariat analys 
En del frågor kan besvaras med den beskrivande statistiken. Detta görs genom att studera en 

variabel och därefter studeras nästa osv. I den här studien vill jag visa hur variationen är i de 

variabler som jag undersöker och vilka egenskaper som kan ses, dvs. de mönster som 

variabeln visar genom de mätvärden som fås. Fördelningen visar hur många svar variabeln 

fördelas på. t.ex. jämnt, symmetriskt eller snett. Det går också att visa på olika centralmått där 

tyngdpunkten/centraltendensen fås fram. Detta redovisas genom att redogöra för olika 

medelvärden. Genom att se hur spridningen är, dvs. hur väl observationerna är samlade kring 
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tyngdpunkten visar detta standardavvikelsen. Hur en variabel beskrivs beror på vilken 

skalnivå variabeln har (Djurfeldt et al, 2010). 

 

Eftersom variabler är olika beroende på vilka statistiska egenskaper variabeln har visas nedan, 

i figur 4, en översikt över de olika mätskalorna i enkäten. 

Fråga Frågeområde Skala Variabeltyp 

1 Klass (elevgrupp) Nominalskala Kval 

2 Kön Nominalskala Kval 

3 Ålder (spann) Ordinalskala Kval 

4 Utbildning Nominalskala Kval 

5 Yrkeserfarenhet Nominalskala Kval 

6-8 Uppfattningar Ordinalskala Kval 

Figur 4. Översikt över de olika mätskalorna i enkäten 

 

Ju högre skalnivå som används, ju mer mått och beräkningssätt. Kvotskalan är den högsta 

mätnivån. Vid användandet av en högre skalnivå kan dessa göras om till en lägre, men aldrig 

tvärtom. Utifrån variabeltyperna bestäms vilken statistisk analys som kan göras (Djurfeldt et 

al, 2010). En del av den univariata analysen redovisas utifrån studiens bakgrundsinformation i 

enkäten: klass (elevgrupp), fördelning mellan könen, åldersfördelning, tidigare utbildning och 

ev. yrkeserfarenhet. Genom att redovisa den deskriptiva statistiken genom univariata analyser 

ges en bild av urvalet. 

 

Bivariat analys 
I den här analysen är det samband och samvariation (korrelationer) som studeras mellan två 

variabler, och även den orsaksrelation som kan ses. Detta kan visas genom korstabeller, 

stapeldiagram och spridningsdiagram. Det finns framför allt två kriterier som är viktiga för att 

se om ett orsakssamband är ett statistiskt samband. Det handlar om den tidsföljd som är 

mellan variablerna och det andra handlar om det sunda förnuftet och förförståelsen kring 

orsakssambanden. Den kvantitativa orsaksanlysen har sin utgångspunkt som hypotetisk-

deduktiv (Djurfeldt et al, 2010). 

 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som begripligt? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som hanterbart? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som meningsfullt? 

 

För att besvara ovanstående frågeställningar har jag valt att använda deskriptiv statistik, och 

använda tabeller med frekvensfördelningar. 

 

Jag har också valt att använda multivariat variationsanalys (MANOVA) för att utröna de tre 

variablernas samvariation med olika aspekter på bakgrundsdata som klass (Bas, Djup, Profil, 

Lärling och VOS). 

 

 Är det salutogena synsättet mer vedertaget i någon specifik elevgrupp? 

 Förekommer det någon könsskillnad i elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

För att besvara ovanstående frågeställningar har jag valt att göra T-test och MANOVA.  
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Multivariat analys 
Den multivariata analystekniken kan ge information om en oberoende variabel och hur den 

påverkas av två eller flera orsaksvariabler som är tänkbara. För att testa hur skillnaderna är 

mellan medelvärden som är fler än två populationer kan ett ANOVA-test användas. Den här 

variationsanalysen innebär att den totala variationen delas i två delar av urvalet. En vanlig 

form av den multivariata analysen är regressionsanalys som handlar om att visa effekten av en 

oberoende variabel på en beroende variabel (Djurfeldt et al, 2010).  

 

Det som jag kan titta på i en multivariat analys är sambandet mellan elevers uppfattning av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Jag väljer här att använda en multivariat 

variationsanalys (MANOVA) för att kunna se sambanden. Detta testas genom att se de 

oberoende variablernas effekter på de beroende variablerna (Hair m.fl., 2014). 

 

 Finns det samband mellan elevers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet? 

 

Ytterligare steg i analysen: 

 

Faktoranalys: Ytterligare ett sätt att ringa in förståelsen av de olika frågeområdena bland 

eleverna är genom att göra en faktoranalys. Detta för att jag sedan ska kunna se om jag 

eventuellt kan skapa index och sedan gå vidare för att kunna se samband. En faktoranalys kan 

bestämma om informationen kan komprimeras och sammanfattas till ett mindre antal faktorer. 

Genom att göra detta kan jag få en datareduktion. Genom faktoranalysen kan jag se samband 

mellan olika variabler och ev. se faktorer som ligger bakom. Faktoranalysen görs över så stora 

grupper av variabler som möjligt, för att få med så många samband som möjligt. 

 

Cronbach´s Alpha: Nästa steg, för att kunna se om de skapade indexgrupperna är tillförlitliga, 

är att göra ett Cronbach´s Alpha-test, vilket då är ett reliabilitetstest.  
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Resultat 
I studien svarade 140 elever på enkäten. Samtliga elever, som enkäten delades ut till, valde att 

svara på enkäten. Detta innebär att det var en svarsfrekvens på 100%. Majoriteten av 

svarsalternativen i enkäten är påståenden som kan besvaras med olika grader av upplevelse: 

”instämmer helt”, vilket kodades i kodnyckel till 4, ”instämmer ganska mycket” (3), 

”instämmer till viss del” (2), ”instämmer inte alls” (1) och ”vet ej” (0). I resultatdelen nedan 

presenteras först bakgrundsfakta vilken är kopplat till urvalet. 

Bakgrundsvariablerna visar att av de 140 eleverna, som deltog, besvarades enkäten av 27 

elever från klass (elevgrupp) Bas (19,3%), 28 elever från Djup (20%), 33 elever från Profil 

(23,6%), 17 Lärlingselever (12,1%) och 35 elever från VOS (25%). Den andra 

bakgrundsvariabeln innefattade kön. Könsfördelningen var 109 kvinnor och 31 män, vilket 

innebär en procentfördelning på 77,9% respektive 22,1%. Den tredje bakgrundsvariabeln 

innefattade ålder, vilket redovisas i tabell 2 nedan. En elev har inte fyllt i uppgiften, vilket 

innebär ett ”missing value”. De flesta eleverna är under 25 år, därefter är en nästan lika stor 

andel mellan 26-35 år. Sedan blir frekvensen mindre och mindre, och över 55 år finns ingen 

elev som läser vård- och omsorgsutbildning bland de besvarade enkäterna. 

Tabell 2. Ålder 

Ålder Frekvens 

-25 53 

26-35 49 

36-45 24 

46-55 13 

55- 0 

 

Ytterligare en bakgrundvariabel handlar om tidigare utbildning. I resultatet presenteras 

elevernas högsta utbildningsnivå antingen som svensk grundskola, svensk 

gymnasieutbildning och svensk högskoleutbildning. För de elever som inte innefattades av 

någon av dessa hade möjlighet att kryssa i ”annan utbildning”. De elever som fyllde i det 

alternativet var elever som hade invandrat till Sverige och hade genomgått Svenska för 

invandrare (Sfi). Flera av eleverna hade läst delar inom grundskolan i vuxenutbildningens 

regi, men även vissa kurser som anordnas inom ”allmänna gymnasiet” på vuxenutbildningen. 

De elever som hade enbart svensk grundskola var 12 elever. Resultatet presenteras även i 

valid percent dvs. procenttal enbart för de som har svarat. De som inte har svarat (missing 

value) kommer då inte med i beräkningen valid percent. Det innebär att 8,6% har endast 

svensk grundskola.  De elever som hade en svensk gymnasieutbildning var 76 (54,7%). Sju 

elever hade en svensk högskoleutbildning med sig sedan tidigare (5%). De elever som hade en 

annan utbildning med sig var 44 eller 31,7%. En elev har inte svarat på enkätfrågan. 

 

Den avslutande bakgrundsvariabeln visar om eleverna har någon yrkeserfarenhet från vård 

och omsorg, och då handlar det om innan eleven påbörjade sin vård- och omsorgsutbildning. 

Av de 140 som besvarade enkäten finns ett ”missing value”. Det var 77 elever som tidigare 

hade arbetat inom vård och omsorg, och 62 som inte hade gjort det, dvs. 55,4% respektive 

44,6% (valid percent). 
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Elevens upplevelse av begriplighet i lärandet 
Den första frågeställningen handlar om i vilken grad eleverna upplever sitt lärande som 

begripligt. Resultatet presenteras i tabell 3 nedan i valid percent. Med påståendet ”Denna 

utbildning behövs för vård- och omsorgsverksamhet” instämmer helt 64,3%, och påståendet 

”Jag vill lära mig om vård- och omsorgsverksamhet” instämmer helt 77,9%. Påståendet 

”Handledarna ger mig återkoppling under min APL” har 32,1% svarat ”Vet ej”. Anledningen 

till att så många elever har gett det svaret är att de elever som går i Bas och delar av VOS inte 

har gjort någon APL ännu, utan de kommer göra detta under senare delen av vårterminen. 

Därför har ett flertal inte haft någon uppfattning av påståendet. 

 

Tabell 3. I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som begripligt? 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Denna utbildning 

behövs för  

vård- och  

omsorgsverksamheten 

 
64,3% 

 
27,1% 

 
8,6% 

 
0% 

 

 
0% 

 

Jag vill lära mig om 

vård- och 

omsorgsverksamhet 

77,9% 19,3% 2,9% 0% 0% 

Lärarna förmedlar 

ämnets syfte 
40,3% 42,4% 16,5% 0,7% 0% 

Lärarna förmedlar 

vilka kunskaper som 

krävs för de olika 

betygsnivåerna 

45,7% 42,9% 10,7% 0,7% 0% 

Lärarna förklarar så 

att jag förstår 
32,1% 45,7% 21,4% 0,7% 0% 

Jag förstår vad 

uppgifterna i 

studiehandledningen 

innebär 

35,7% 44,3% 19,3% 0,7% 0% 

Lärarna är 

intresserade av att 

förstå mig 

43,6% 37,9% 12,9% 5% 0,7% 

Lärarna ger mig 

återkoppling 

kontinuerligt 

30,7% 43,6% 18,6% 3,6% 3,6% 

Kurskamraterna ger 

mig återkoppling 
27,7% 32,1% 26,3% 6,6% 7,3% 

Handledarna ger mig 

återkoppling under 

min APL 

21,4% 27,9% 15% 3,6% 32,1% 

Jag vet vilka starka 

sidor jag har 

56,8% 30,2% 10,8% 0,7% 1,4% 

Jag vet vilka svaga 

sidor jag har 

52,9% 31,4% 12,9% 0,7% 2,1% 

 

En multivariat variationsanalys (MANOVA) genomfördes för att undersöka hur de 

ovanstående beroende variablerna kring begriplighet relaterades till de oberoende variablerna 
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klass dvs. de elever som går i Bas, Djup, Profil, Lärling och VOS (fixed factor). Var något av 

ovanstående påståenden särskilt relaterade till en specifik klass? Ovanstående påståenden 

(variabler) betraktas som index. Testet Pillai´s Trace visar ett signifikansvärde på p=0,001 

vilket visar att det finns en skillnad mellan grupperna, som kan hänföras till vissa av de 

undersökta beroende variablerna. Genom att gå vidare med analysen, för att kunna se effekten 

av de oberoende variablerna mot de beroende, gjordes ett ”Test of Between Subjects Effects” 

(ANOVA). F1 visade att ”Lärarna förmedlar ämnets syfte” p=0,001, ”Lärarna förmedlar vilka 

kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna” p=0,047, ”Lärarna förklarar så att jag 

förstår” p=0,047, ”Handledarna ger mig återkoppling under min APL” p=0,001. Dessa värden 

visar vilka av de undersökta variablerna som bidrar i högst utsträckning till den observerade 

skillnaden mellan klasserna. 

 

För att se vilka klasser detta gäller gjordes ett Post Hoc- test (Multiple Comparisons), dvs. för 

att se mellan vilka av grupperna det finns en statistisk signifikant skillnad. Slutsatsen av 

variansanalysen är att ”Lärarna förmedlar ämnets syfte” visar en signifikant skillnad mellan 

Bas/Profil p=0,021, Bas/VOS p=0,001 Djup/VOS p=0,004, Profil/VOS p=0,036 och 

Lärling/VOS p=0,006. ”Lärarna förmedlar vilka kunskaper som krävs för de olika 

betygsnivåerna” visar en signifikant skillnad mellan Bas/Profil p=0,02 och Bas/VOS p=0,003. 

”Lärarna förklarar så att jag förstår” visar en signifikant skillnad mellan Djup/VOS p=0,013 

och Lärling/VOS p=0,014. ”Handledarna ger mig återkoppling under min APL” visar att Bas 

har en signifikant skillnad p=0,001 till samtliga andra klasser.  Profil/Djup, Lärling/VOS 

gäller detsamma. Profil/Lärling p=0,017 och Profil/VOS p=0,001. Dessa påståenden visar en 

signifikant skillnad, som då inte beror på slumpen.  

 

För att se hur skillnaderna är mellan de olika klasserna undersöktes den deskriptiva satistiken 

i de ovanstående påståendena: 

VOS-eleverna utmärker sig med avseende på variabeln ”Läraren förmedlar ämnets syfte” med 

ett högre medelvärde som dessutom visar sig vara en signifikant skillnad (Bas m=2,88; 

Lärling m=3,06; Djup m=3,14; Profil m=3,14; VOS m=3,57).  

 

När det gäller ”Lärarna förmedlar vilka kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna” så 

utmärker sig VOS-eleverna även i denna variabel, dessutom med en signifikant skillnad (Bas 

m=3,00; Lärling m=3,29: Djup m=3,36; Profil m=3.42 och VOS m=3,51). 

 

I variabeln ”Lärarna förklarar så att jag förstår” utmärker sig också VOS-eleverna med ett 

högre medelvärde, och en signifikant skillnad (Lärling m=2,82; Djup m=2,86; Bas m=3,07; 

Profil m=3,21; VOS m=3,31).  

 

”Handledarna ger mig återkoppling under min APL” visar Bas m=0,11; VOS m=1,66; Profil 

m=2,48; Djup m=3,04 och Lärling m=3,29. Anledningen till att ”Bas” instämmer i så låg grad 

är att de inte får återkoppling av handledarna i så hög grad beror på att klassen inte hade gjort 

någon APL, när enkäten delades ut. Detsamma gäller VOS, där ändå hälften hade gjort APL 

innan enkäten delades ut. De som instämmer i hög grad är Lärlingarna. 

 

När det gäller begriplighet i elevernas lärande redovisas även medelvärdena kring de lägsta 

påståendena. Påståendena ”Lärarna ger mig återkoppling kontinuerligt” (m=2,94), 

”Kurskamraterna ger mig återkoppling” (m=2,66) och ”Handledarna ger mig återkoppling 

under min APL” (m=2,03). Eftersom det sista påståendet inte ger en rättvisande bild pga. att 

de elever som går Bas och vissa av de elever som går i klass VOS inte har gjort sin APL 

väljer jag att även redovisa medelvärdet (genom att köra en ANOVA) för klass Djup 
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(m=3,04), Profil (m=2,48) och Lärling (m=3,29), dvs. exkludera Bas och VOS. En översikt 

över medelvärdena visas i figur 5 nedan. Påståendet ”Lärarna ger mig återkoppling 

kontinuerligt” har en standardavvikelse på 0,980 och påståendet ”Kurskamraterna ger mig 

återkoppling” visar en standardavvikelse på 1,165. När det gäller påståendet ”Handledarna ger 

mig återkoppling under min APL” är standardavikelsen i de olika klasserna följande Djup 

s=1,036, Profil s=1,228 och Lärling s=0,686. Standardavvikelsen visar spridningen kring 

medelvärdet. Ju högre standardavvikelse ju mer spridda är elevernas upplevelser. Slutsatsen är 

ändå att det är viktigt att se över strategierna för att nå en högre måluppfyllelse kring 

ovanstående påståenden. Översikt av medelvärden av elevernas upplevelse av begriplighet 

visas i figur 5.  

 

 

 

 
Figur 5. Översikt av medelvärden av elevernas upplevelse av begriplighet 

 

 

Sammanfattningsvis förstås att eleverna upplever sitt lärande som begripligt i olika grad, men 

den klass som utmärker sig är VOS. Eleverna upplever sitt lärande som begripligt i högre 

utsträckning i flera påståenden än andra klasser. VOS-eleverna upplever detta när det handlar 

om att lärarna förmedlar ämnets syfte, lärarna förmedlar vilka kunskaper som krävs för de 

olika betygsnivåerna, och att lärarna förklarar så att eleven förstår Däremot utmärker sig 

Lärling, i högre grad, när det handlar om i vilken grad de får återkoppling av handledarna 

under sin APL.  
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Elevens upplevelse av hanterbarhet i lärandet 
Den andra frågeställningen handlar om i vilken grad eleverna upplever sitt lärande som 

hanterbart. Resultatet presenteras i tabell 4 nedan. Påståendet ”Utbildningen ger mig 

tillräcklig kompetens för att arbeta inom vård- och omsorgsverksamhet” instämmer helt 

60,7% med. I samma påstående instämmer ganska mycket 32,1%, vilket totalt ger en siffra på 

92,8%. Detta måste ses som en mycket bra siffra. Ett annat påstående, som är värt att notera, 

är ”Jag tycker att jag orkar med utbildningen” instämmer helt 50%  av eleverna med, vilket 

tillsammans med instämmer ganska mycket ger en totalsumma på 83,6%. Ett påstående, som 

har fått en låg siffra, är ”Jag kan påverka kursplaneringen”. Det är 14,4% som instämmer inte 

alls med detta och påståendet ”Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan 

utvecklas” instämmer inte alls med 15% av eleverna. 

 

Tabell 4. I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som hanterbart? 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Studiehandledningarna 

är tydliga så jag vet 

vad jag ska göra 

34,3% 45,7% 18,6% 1,4% 0% 

Jag kan få stöd av 

lärarna i mitt lärande 
44,3% 35% 17,9% 2,1% 0,7% 

Jag kan få stöd av 

mina kurskamrater i 

mitt lärande 

30% 32,9% 25% 7,1% 5% 

Jag får återkoppling av 

lärarna så jag kan 

förbättra mina insatser 

33,6% 40% 22,1% 2,1% 2,1% 

Jag kan arbeta med 

uppgifterna i det 

tempo jag själv önskar 

31,4% 38,6% 23,6% 6,4% 0% 

Jag kan påverka 

redovisningsformerna 
17,9% 39,3% 30% 7,9% 5% 

Jag har lagom med 

prov 
31,4% 44,3% 19,3% 3,6% 1,4% 

Jag har lagom med 

skriftliga inlämningar 
28,1% 38,1% 26,6% 6,5% 0,7% 

Jag har lagom med 

muntliga 

redovisningar 

37,2% 32,8% 19% 8% 2,9% 

Jag har lagom med 

praktiskt lärande 
32,4% 26,6% 23% 6,5% 11,5% 

Jag kan påverka 

kursplaneringen 
18,1% 29% 29% 14,5% 9,4% 

Jag får möjlighet att 

berätta för lärarna hur 

utbildningen kan 

utvecklas 

27,1% 27,9% 22,9% 15% 7,1% 

I skolan kan jag 

koncentrera mig på 

skolarbetet 

32,9% 36,4% 26,4% 4,3% 0% 

När jag är hemma kan 34,3% 27,1% 26,4% 12,1% 0% 
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jag koncentera mig på 

skolarbetet 

Utbildningen ger mig 

tillräcklig kompetens 

för att arbeta inom 

vård- och 

omsorgsverksamhet 

60,7% 32,1% 5,7% 0% 1,4% 

Jag tycker att jag orkar 

med utbildningen 
50% 33,6% 16,4% 0% 0% 

Jag tycker att jag får 

tillräckligt med pauser 

i skolan 

57,1% 25,7% 15,7% 0% 1,4% 

 

Även här genomfördes en multivariat variationsanalys (MANOVA) för att undersöka hur de 

ovanstående beroende variablerna kring hanterbarhet relateras till de oberoende variablerna 

klass dvs. de elever som går i Bas, Djup, Profil. Lärling och VOS (fixed factor). Var något av 

ovanstående påståenden relaterade till vilken elevgrupp eleven går i? Ovanstående påståenden 

(variabler) betraktas som index. Testet Pillai´s Trace visar ett signifikansvärde på p=0,001 

vilket visar att det finns en skillnad mellan klasserna, som kan hänföras till vissa av de 

undersökta beroende variablerna. Genom att gå vidare med analysen, för att kunna se effekten 

av de oberoende variablerna mot de beroende, gjordes ett ”Test of Between Subjects Effects” 

(ANOVA). F1 visade att påståendet ”Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad jag ska 

göra” p=0,002 och ”Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande” p=0,015. ”Jag kan 

påverka redovisningsformerna” p=0,001 och ”Jag har lagom med prov” p=0,038. Vidare ses 

att påståendet ”Jag kan påverka kursplaneringen” och ”Jag får möjlighet att berätta för lärarna 

hur utbildningen kan utvecklas” visa en signifikant skillnad på p=0,014 och p=0,011. 

Avslutningsvis visar påståendet ”Jag tycker jag orkar med utbildningen” en signifikant 

skillnad på p=0,009. Dessa värden visar vilka av de undersökta variablerna som bidrar i högst 

utsträckning till den observerade skillnaden mellan klasserna. 

 

För att se vilka klasser detta gäller gjordes ett Post Hoc- test (Multiple Comparisons), dvs. för 

att se mellan vilka av klasserna det finns en statistisk signifikant skillnad. Slutsatsen av 

variansanalysen är att det finns en signifikant skillnad mellan flera klasser när det gäller 

påståendet ”Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad jag ska göra” som Bas/VOS 

p=0,001, Djup/VOS p=0,003, Profil/VOS p=0,001 och Lärling/VOS p=0,010.  Ytterligare ett 

påstående ”Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande” visar Bas/Profil p=0,034, 

Profil/Lärling p=0,001 och Lärling/VOS p=0,014. Ett påstående handlar om ”Jag kan påverka 

redovisningsformerna där Bas/Djup p=0,001, Bas/Profil p=0,002, Bas/Lärling p=0,005 och 

Bas/VOS p=0,001. När det handlar om påståendet ”Jag har lagom med prov” visar Bas/Profil 

p=0,002 och Djup/Profil 0,029. ”Jag kan påverka kursplaneringen” visar Bas/Djup p=0,034, 

Bas/Profil p=0,05, Bas/Lärling p=0,008 och Bas/VOS p=0,001. Ett annat påstående handlar 

om ”Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” där Bas/Lärling 

p=0,007, Bas/VOS p=0,004, Profil/Lärling p=0,040 och Profil/VOS p=0,030. Avslutningsvis 

visar påståendet ”Jag tycker att jag orkar med utbildningen” Bas/Lärling p=0,005, Djup/VOS 

p=0,044, Profil/VOS p=0,030 och Lärling/VOS p=0,002. Dessa påståenden visar en 

signifikant skillnad, som då inte beror på slumpen.  
 

För att se hur skillnaderna är mellan de olika klasserna undersöktes den deskriptiva statistiken 

utifrån de nämnda påståendena: VOS-eleverna utmärker sig med avseende på variabeln 

”Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad jag ska göra” med ett högre medelvärde som 

dessutom visar sig vara en signifikant skillnad (Bas m=2,89; Lärling m=2,94; Profil m=3,00; 
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Djup m=3,04; VOS m=3,60). Sedan är det Lärlingarna som utmärker sig med avseende på 

variabeln ”Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande” (Profil m=2,39; VOS m=2,69; 

Djup m=2,82; Bas m=2,89 och Lärling m=3,29). I påståendet ”Jag kan påverka 

redovisningsformerna” visar utmärker sig klass VOS, vilket ses i följande medelvärden: Bas 

m=1,85; Profil m=2,64; Lärling m=2,65; Djup m=2,71 och VOS m=2,91. Detsamma gäller i 

påståendet ”Jag kan påverka kursplaneringen”, där även VOS-eleverna utmärker sig med ett 

högre medelvärde, och en statistiskt signifikant skillnad (Bas m=1,62; Profil m=2,27; Djup 

m=2,32; Lärling m=2,69 och VOS m=2,71). Ytterligare ett påstående: ”Jag får möjlighet att 

berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” ses Bas m=2,00; Profil m=2,33; Djup 

m=2,39; Lärling m=3,00 och VOS m=3,00. I detta instämmer både Lärling och VOS i högre 

grad än övriga grupper. Det sista påståendet ”Jag tycker att jag orkar med utbildningen” visar 

Lärling m=2,82; Djup m=3,21; Profil m=3,24; Bas m=3,56 och VOS m=3,60. 

 
När det gäller hanterbarheten i elevernas lärande så har följande tre påståenden haft den lägsta 

graden av instämmande: ”Jag kan påverka kursplaneringen” m=2,32; ”Jag får möjlighet att 

berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” m=2,53 och ”Jag kan påverka 

redovisningsformerna” m=2,57. En översikt över medelvärdena visas i figur 4 nedan. För att 

sedan se hur spridningen av elevernas upplevelser förhåller sig till påståendena redovisas 

standardavvikelsen. ”Jag kan påverka kursplaneringen” s=1,202; ”Jag får möjlighet att berätta 

för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” s=1,238 och ”Jag kan påverka 

redovisningsformerna” s=1,033. För samtliga tre påståenden finns det högre spridningar kring 

medelvärdet, men medelvärdet är ändå anmärkningsbart för att överväga att gå vidare med att 

utveckla hanterbarheten kring detta för eleverna. Översikt av medelvärden av elevernas 

upplevelse av hanterbarhet visas i figur 6.  

 

 

 

Figur 6. Översikt av medelvärden av elevernas upplevelse av hanterbarhet 
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Sammanfattningsvis förstås att eleverna upplever sitt lärande som hanterbart i olika grad, men 

den klass som utmärker sig är VOS. Eleverna upplever sitt lärande som hanterbart i högre 

utsträckning i flera påståenden än andra elevgrupper. VOS upplever att studiehandledningarna 

är tydliga, att de kan påverka redovisningsformerna och kursplaneringen samt att det finns en 

upplevelse av att orka med utbildningen. Lärlingarna utmärker sig när det gäller påståendet 

”Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande”.   
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Elevens upplevelse av meningsfullhet i lärandet 
Den tredje frågeställningen handlar om i vilken grad eleverna upplever sitt lärande som 

meningsfullt. Resultatet presenteras nedan i tabell 5. Påståendet ”Jag har ett mål med min 

utbildning” instämmer helt 87,9% av eleverna med. Påståendet ”Det jag lär mig under 

utbildningen kommer jag ha nytta av i framtiden” instämmer helt 75,7 av eleverna med. 

Tillsammans med de elever som instämmer ganska mycket blir det en totalsumma av 98,6%. 

Påståendet ”Vi diskuterar värderingar på min APL-plats” har 33,1% av eleverna svarat ”Vet 

ej”. Detta beror på att de elever som går i Bas och delar av VOS inte har gjort sin APL när 

enkäten delades ut, och eleverna har därför ingen åsikt om detta. 

 

Tabell 5. I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som meningsfullt? 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Jag har ett mål med 

min utbildning 
87,9% 10,7% 1,4% 0% 0% 

Det jag lär mig under 

utbildningen kommer 

jag ha nytta av i 

framtiden 

75,7% 22,9% 1,4% 0% 0% 

Vi diskuterar 

värderingar i skolan 
42,1% 43,6% 12,1% 0,7% 1,4% 

Vi diskuterar 

värderingar på min 

APL-plats 

21,6% 28,1% 14,4% 2,9% 33,1% 

Jag trivs på skolan 54,3% 36,2% 8,7% 0% 0,7% 
Jag har goda relationer 

till lärarna 
52,1% 33,6% 12,1% 0,7% 1,4% 

Jag har goda relationer 

till mina kurskamrater 
47,9% 37,9% 11,4% 2,1% 0,7% 

Jag blir respekterad av 

lärarna 
63% 28,3% 8% 0% 0,7% 

Jag blir respekterad av 

mina kurskamrater 
63% 25,4% 10,1% 0% 1,4% 

Jag tycker att 

utbildningen är 

varierande 

41,4% 44,3% 13,6% 0,7% 0% 

Jag är nöjd med min 

arbetsinsats i 

utbildningen 

41,4% 39,3% 17,9% 1,4% 0% 

Lärarna tar tillvara 

mina erfarenheter 
35,7% 34,3% 21,4% 2,9% 5,7% 

 

 

Även här genomfördes en multivariat variationsanalys (MANOVA) för att undersöka hur de 

ovanstående beroende variablerna kring meningsfullhet relateras till de oberoende variablerna 

klass dvs. de elever som går i Bas, Djup, Profil. Lärling och VOS (fixed factor). Var något av 

ovanstående påståenden relaterade till vilken elevgrupp eleven går i? Ovanstående påståenden 

(variabler) betraktas som index. Testet Pillai´s Trace visar en signifikansvärde på p= 0,001 

vilket visar att det finns en skillnad mellan grupperna, som kan hänföras till vissa av de 

undersökta beroende variablerna. Genom att gå vidare med analysen, för att kunna se effekten 
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av de oberoende variablerna mot de beroende, gjordes ett ”Test of Between Subjects Effects” 

(ANOVA).  F1 visade att påståendet ”Vi diskuterar värderingar på min APL-plats” p=0,001 

och ”Jag har goda relationer till mina kurskamrater” p=0,015. Påståendet ”Jag tycker 

utbildningen är varierande” p=0,039 och ”Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen” 

p=0,019. Avslutningsvis visar ”Lärarna tar tillvara mina erfarenheter” p=0,002. Dessa värden 

visar vilka av de undersökta variablerna som bidrar i högst utsträckning till den observerade 

skillnaden mellan klasserna. 

 

För att se vilka klasser detta gäller gjordes ett Post Hoc- test (Multiple Comparisons), dvs. för 

att se mellan vilka av grupperna det finns en statistisk signifikant skillnad. Slutsatsen av 

variansanalysen är att det finns en signifikant skillnad mellan flera klasser när det gäller 

påståendet ”Vi diskuterar värderingar på min APL-plats” där Bas tillsammans med Djup, 

Profil; Lärling och VOS p=0,001. Dessutom visar Profil/Bas p=0,001, Profil/Lärling p=0,001 

och Profil/Djup p=0,02. Det ses också Lärling/Vos och VOS/Djup där båda har p=0,001. 

Påståendet ”Jag har goda relationer till mina kurskamrater” visar Bas/Profil p=0,022; 

Djup/Profil p=0,035; Profil/Lärling p=0,01 och Lärling/VOS p=0,030. Dessa påståenden visar 

en signifikant skillnad, som då inte beror på slumpen.  

 

Påståendet ”Jag tycker utbildningen är varierande” visar att Djup/VOS p=0,050, 

Profil/Lärling p=0,035 och Profil/VOS p=0,007. Ytterligare ett påstående ”Jag är nöjd med 

min arbetsinsats i utbildningen” visar Bas/VOS p=0,004 och Profil/VOS p=0,005. Det sista 

påståendet ”Lärarna tar tillvara mina erfarenheter” visar Bas/VOS p=0,001, Djup/Profil 

p=0,043 och Profil/VOS p=0,001. 

 

Dessa påståenden visar en signifikant skillnad, som då inte beror på slumpen. För att se hur 

skillnaderna är mellan de olika klasserna undersöktes den deskriptiva satistiken utifrån de 

nämnda påståendena: Lärlingarna utmärker sig med avseende på variabeln ”Vi diskuterar 

värderingar på min APL-plats” med ett högre medelvärde som dessutom visar sig vara en 

signifikant skillnad (Bas m=0,26; VOS m=1,77; Profil m=2,09; Djup m=3,07 och Lärling 

m=3,47). 

 

Även i variabelen ”Jag har goda relationer till lärarna” utmärker sig Lärlingarna där visar 

Profil m=2,97; VOS m=3,23; Djup m=3,39; Bas m=3,44 och Lärling m=3,71. Ytterligare ett 

påstående är ”Jag tycker utbildningen är varierande” där Profil m=3,06; Djup m=3,18; Bas 

m=3,19; Lärling m=3,41 och VOS m=3,51. 

 

Påståendet ”Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen” visar Profil m=2,97; Bas 

m=3,00; Lärling m=3,12; Djup m=3,32 och VOS m=3,54. Avslutningsvis ”Lärarna tar tillvara 

mina erfarenheter” Bas m=2,48; Profil m=2,55; Lärling m=2,94; Djup m=3,07 och VOS 

m=3,46. 

 

När det gäller meningsfullhet i elevernas lärande så har följande tre påståenden haft den lägsta 

graden av instämmande: ”Vi diskuterar värderingar på min APL-plats” m=2,02; ”Lärarna tar 

tillvara mina erfarenheter” m=2,91 och ”Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen” 

m=3,21. Eftersom det första påståendet ”Vi diskuterar värderingar på min APL-plats” inte ger 

en rättvisande bild pga. att de elever som går Bas och vissa av de elever som går i klass VOS 

inte har gjort sin APL väljer jag att även här redovisa medelvärdet (genom att köra en 

ANOVA) för klass Djup (m=3,07), Profil (m=2,09) och Lärling (m=3,47). Påståendena 

”Lärarna tar tillvara mina erfarenheter” har en standardavvikelse på s=1,096 och ”Jag är nöjd 

med min arbetsinsats i utbildningen” s=0,782. Det första påståendet har en högre spridning än 
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det sista påståendet. När det handlar om påståendet ”Vi diskuterar värderingar på min APL-

plats” ger det en standardavvikelse hos klass Djup s=0,900; klass Profil s=1,201 och klass 

Lärling s=0,717. Även här ses olika spridningar kring medelvärdet av elevernas uppfattningar 

kring påståendet, och det är värt att uppmärksamma att en dialog om detta kan behöva föras 

kring detta. En översikt av medelvärden av elevernas upplevelse av meningsfullhet visas i 

figur 7. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Översikt av medelvärden av elevernas upplevelse av meningsfullhet 

Sammanfattningsvis förstås att eleverna upplever sitt lärande som meningsfullt i olika grad, 

men de klasser som utmärker sig är VOS och Lärling. VOS instämmer att de, i högre grad än 

övriga elevgrupper, upplever sitt lärande som meningsfullt när det handlar om att utbildningen 

är varierande, nöjdheten över arbetsinsatsen och att lärarna tar tillvara elevernas erfarenheter. 

Lärlingar utmärker sig, i högre grad, när det handlar om att diskutera värderingar på APL-

platsen, men också den goda relationen till lärarna.  
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Samband mellan elevers upplevelse av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet 
Ett sätt att ringa in förståelsen av sambandet mellan elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är att göra en faktoranalys. Genom faktoranalysen kan jag se 

vilka påståenden som korrelerar med varandra. Detta för att sedan kunna skapa indexgrupper. 

Genom faktoranalysen kan påståendena komprimeras och sammanfattas till ett mindre antal 

variabler. I ett material kan det finnas s.k. ”brusiga variabler”, vilket innebär att variablerna 

inte ses höra ihop utan är spridda i analysen. Dessa ”brusiga” variabler kan ev. tas bort. Den 

första analysen som görs är Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) för 

att undersöka om datan lämpar sig att göra faktoranalys på dvs. att det finns samband. KMO 

visar vid första analysen 0,780, vilket ses som ett godtagbart värde (bör vara över 0,6). Nästa 

steg är att undersöka Anti-image Correlation, dvs. att se på varje påstående och dess KMO. 

För att påståendet ska vara kvar i den fortsatta analysen bör värdet vara över 0,5. I mitt 

material visar inget av påståendena under 0,5. Det lägsta värdet visar ”Jag har lagom med 

praktiskt lärande” med 0,519. Nästa steg är att se hur det förhåller sig med komponenterna 

och deras ”Eigenvalues”. Detta värde är över 1, vilket kan ses i 12 av komponenterna med en 

kumultativ procent på 70,14%, vilket får ses som ok. När det gäller ”Communalities och 

Extraction” ger det förklaringar hur mycket av variansen som kan förklaras, och ju högre 

siffror som fås, desto bättre. Det lägsta värdet var här 0,581 i påståendet ”Jag tycker jag får 

tillräckligt med pauser i skolan”, vilket är ett mycket godtagbart värde. Den roterade 

komponentmatrisen visar att komponent 12 inte har någon laddning över 0,4, komponent 11 

har två laddningar över 0,4 och komponent 10 har två laddningar över 0,4 och komponent 9 

har tre laddningar över 0,4. För att reducera data ytterligare väljer jag att gå vidare med en 

faktoranalys på nio komponenter, vilket även ses rimligt i den ”Scree Plot” som visas i figur 8 

nedan. 
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Figur 8. Scree Plot över påståenden relaterat till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

 

Utifrån detta görs en ny faktoranalys, vilket ger KMO på 0,780. Anti-image Correlation, dvs. 

att se på varje påstående och dess KMO, visar inga nyheter mot den förra tabellen, vilket den 

inte heller förväntades göra. Nästa steg är att se hur det förhåller sig med de 9 

komponenternas kumultativa procent vilket visar 62,245%, vilket får ses som ok. När det 

gäller ”Communalities och Extraction” visar det lägsta värdet 0,383 för påståendet ”Denna 

utbildning behövs för vård- och omsorgsverksamhet”, vilket är ett godtagbart värde. I den 

roterade komponentmatrisen (bilaga 4) behålls den högsta laddningen i varje item, de andra 

laddningarna tar jag bort för att få en bättre överblick av tabellen (bilaga 5). Nedan i figur 9 

redovisas de nio faktorernas varians, de variabler som ingår i varje enskild faktor sam varje 

variabels faktorladdning. Variablerna har olika faktorladdningar och varje faktors ”cut-off-

point” markeras i tabellen genom att markera faktorladdningen med *. 
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Faktor Eigenvalue %  

av 

variansen 

 

Antal  

variabler 

Variabler som ingår Faktor- 

laddning 

1 9,840 24,000 8 Lärarna ger mig återkoppling kontinuerligt 

Lärarna är intresserade av att förstå mig 

Lärarna förmedlar ämnets syfte 

Lärarna förmedlar vilka kunskaper som 

krävs för de olika betygsnivåerna 

Lärarna förklarar så att jag förstår 

Jag förstår vad uppgifterna i 

studiehandledningen innebär 

Studiehandledningarna är tydliga så jag vet 

vad jag ska göra 

Jag kan få stöd av lärarna i mitt lärande 

0,566 

0,557 

0,606 

 

0,721 

0,777 

 

0,647 

 

0,520 

0,476* 

2 2,928 7,141 6 Jag trivs på skolan 

Jag har goda relationer till lärarna 

Jag har goda relationer till mina 

kurskamrater 

Jag blir respekterad av lärarna 

Jag blir respekterad av mina kurskamrater 

Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur 

utbildningen kan utvecklas 

0,685 

0,639 

 

0,694 

0,684 

0,696 

 

0,345* 

3 2,734 6,669 7 Jag kan påverka redovisningsformerna 

Jag kan påverka kursplaneringen 

Jag tycker jag får tillräckligt med pauser i 

skolan 

I skolan kan jag koncentrera mig på 

skolarbetet 

Jag tycker jag orkar med utbildningen 

Jag tycker utbildningen är varierande 

Jag är nöjd med min arbetsinsats i 

utbildningen  

0,486 

0,431* 

 

0,500 

 

0,523 

0,551 

0,583 

 

0,690 

4 2,300 5,609 5 Kurskamraterna ger mig återkoppling 

Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt 

lärande 

Jag får återkoppling av lärarna så att jag kan 

förbättra mina insatser 

Lärarna tar tillvara mina erfarenheter 

Vi diskuterar värderingar i skolan 

0,723 

 

0,617 

 

0,515 

0,553 

0,513* 

5 1,800 4,391 3 Handledarna ger mig återkoppling under min 

APL 

Jag har lagom med praktiskt lärande 

Vi diskuterar värderingar på min APL-plats 

 

0,845 

0,666* 

0,849 

6 1,727 4,212 5 Jag kan arbeta med uppgifterna i det tempo 

jag själv önskar 

Jag har lagom med prov 

Jag har lagom med skriftliga inlämningar 

Jag har lagom med muntliga redovisningar  

När jag är hemma kan jag koncentrera mig 

på skolarbetet  

 

0,493* 

0,677 

0,757 

0,469 

 

0,518 

7 1,629 3,973 4 Denna utbildning behövs för vård- och 

omsorgsverksamhet 

Utbildningen ger mig tillräcklig kompetens 

för att arbeta inom vård- och 

omsorgsverksamhet 

Jag har ett mål med min utbildning 

 

0,387* 

 

0,656 

 

0,713 
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Figur 9. Översikt av faktorernas varians, variabler och faktorladdning  

Den del av den totala variansen som kan förklaras av mina 9 faktorer (index) är ca 62%, dvs. 

en acceptabel siffra - allt över 60% räknas generellt som helt OK. Att sedan de enskilda 

faktorernas andel går ned till 5, 4 och även 3 procent får betraktas som naturligt. Det finns 

alltid en möjlighet att lägga till ytterligare faktorer och få upp den kumulativa procenten, men 

detta ska också rymmas inom möjligheten att förstå och tolka de nya faktorer som tillkommer. 

Blir det för spretigt, då riskeras validitetsproblem istället. Variansen som varje faktor förklarar 

ses i figur 9. 

 

Utifrån faktoranalysen nio faktorer utkristalliserades nio olika indexgrupper. Dessa grupper 

namngavs och presenteras i figur 10 nedan, inom parentes till påståendena finns från vilket 

område påståendet är hämtat vilket är begriplighet (B), hanterbarhet (H) och meningsfullhet 

(M): 

 

Nya indexgrupper Påståenden 

Sociala relationer Jag trivs på skolan (M) 

Jag har goda relationer till lärarna (M) 

Jag har goda relationer till mina kurskamrater (M) 

Jag blir respekterad av lärarna (M) 

Jag blir respekterad av mina kurskamrater (M) 

Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen 

kan utvecklas (H) 

Delaktighet och ork  Jag kan påverka redovisningsformerna (H) 

Jag kan påverka kursplaneringen (H) 

Jag tycker jag får tillräckligt med pauser i skolan (H) 

I skolan kan jag koncentrera mig på skolarbetet (H) 

Jag tycker jag orkar med utbildningen (H) 

Jag tycker utbildningen är varierande (M) 

Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen (M) 

Pedagogiska resurser Lärarna ger mig återkoppling kontinuerligt (B) 

Lärarna är intresserade av att förstå mig (B) 

Lärarna förmedlar ämnets syfte (B) 

Lärarna förmedlar vilka kunskaper som krävs för de 

olika betygsnivåerna (B) 

Lärarna förklarar så att jag förstår (B) 

Jag förstår vad uppgifterna i studiehandledningen 

innebär (B) 

Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad jag ska 

göra (H) 

Jag kan få stöd av lärarna i mitt lärande (H) 

Kontinuerlig återkoppling Kurskamraterna ger mig återkoppling (B) 

Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande (H) 

Jag får återkoppling av lärarna så att jag kan förbättra 

mina insatser (H) 

Det jag lär mig under utbildningen kommer 

jag att ha nytta av i framtiden 
 

0,728 

8 1,324 3,228 2 Jag vet vilka starka sidor jag har 

Jag vet vilka svaga sidor jag har 

0,625* 

0,796 

9 1,238 3,021 1 Jag vill lära mig om vård- och 

omsorgsverksamhet 

 

0,763 
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Lärarna tar tillvara mina erfarenheter (M) 

Vi diskuterar värderingar i skolan (M) 

Praktik Handledarna ger mig återkoppling under min APL (B) 

Jag har lagom med praktiskt lärande (H) 

Vi diskuterar värderingar på min APL-plats (M) 

Arbetsformer och stöd Jag kan arbeta med uppgifterna i det tempo jag själv 

önskar (H) 

Jag har lagom med prov (H) 

Jag har lagom med skriftliga inlämningar (H) 

Jag har lagom med muntliga redovisningar (H) 

När jag är hemma kan jag koncentrera mig på 

skolarbetet (H) 

Motivation Denna utbildning behövs för vård- och 

omsorgsverksamhet (B) 

Utbildningen ger mig tillräcklig kompetens för att arbeta 

inom vård- och omsorgsverksamhet (H) 

Jag har ett mål med min utbildning (M) 

Det jag lär mig under utbildningen kommer jag att ha 

nytta av i framtiden (M) 

Inre resurser Jag vet vilka starka sidor jag har (B) 

Jag vet vilka svaga sidor jag har (B) 

Framtidsmål Jag vill lära mig om vård- och omsorgsverksamhet (B) 

Figur 10. Nya indexgrupper 

För att kunna se om de nya indexgrupperna är tillförlitliga reliabilitetstestas dessa genom att 

göra ett Cronbach´s Alpha test. Den nya indexgruppen ”sociala relationer” visar Cronbach´s 

Alpha på 0,789. Indexgruppen ”delaktighet och ork” visar ett Cronbach`s Alpha på 0,740. 

Den tredje benämningen på en indexgrupp är ”pedagogiska resurser” där Cronbach´s Alpha är 

0,833. En annan indexgrupp får namnet ”kontinuerlig återkoppling” där Cronbach´s Alpha 

visar ett värde på 0,778. Tre påståenden kring handledning och praktiskt lärande ringar in 

indexgruppen ”praktik” med ett Cronbach´s Alpha på 0,792. Indexgruppen ”arbetsformer och 

stöd” visar ett Cronbach´s Alpha på 0,678. Indexgruppen ”motivation” har ett Cronbach´s 

Alpha på 0,561. Ett lärande sammanhang påverkas också av ”inre resurser” där både starka 

och svaga sidor hos eleven behöver synliggöras. Cronbach´s Alpha visar här 0,737. 

Avslutnings visade faktoranalysen en variabel som befann sig själv inom indexgruppen och 

det var ”framtidsmål”,  och därmed finns inget Cronbach´s Alpha att redovisa. En god 

reliabilitet visar ett Cronbach´s Alpha värde mellan 0,5-0,6 och riktigt bra värden hamnar 

mellan 0,7-0,8. Ett värde som visar 1,0 kan betraktas som att det är samma påstående. De 

värden som visas i ovanstående indexgrupper är två därför av god reliabilitet och resterande 

har en riktigt god reliabilitet. Indexgruppernas medelvärden kopplat till respektive klass 

redovisas i tabell 6. 

 

Ytterligare ett sätt att tolka resultatet är relatera de nya indexgrupperna till begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Därför prövas även begriplighetsindexet vilket ger ett 

Cronbach´s Alpha på 0,695. Hanterbarhetsindexet ger ett Cronbach´s Alpha på 0,817 och till 

sist ger meningsfullhetsindexet ett Cronbach´s Alpha på 0,767. Dessa värden kan då ses som 

riktigt bra värden, tros att begriplighetsindexet ligger strax under 0,7, men det är ändå så pass 

nära, för att inte inkludera indexet till att även det är ett riktigt bra värde. Detta innebär starka 

Cronbach´s Alpha värden, vilket då ger fog för att indexen hänger samman utifrån 

Antonovskys teori om KASAM utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Det som faktoranalysen har visat är att vissa av de nya indexen är mer eller mindre renodlade 

utifrån Antonovskys teori om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vissa av de nya 

indexgrupperna kan ses om blandgrupper som kombinerar variablerna. Vissa av grupperna är 

mer beroende av att de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kombineras. Indexgruppen ”sociala relationer” är ett relativt renodlat meningsfullhetsindex 

där endast påståendet ”Jag får möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” 

(H) är ett påstående relaterat till hanterbarhet. Detta kan ses vara ett bärande påstående för hur 

eleverna ska kunna uppfatta meningsfullhet. Indexgruppen ”delaktighet och ork” visar en 

blandgrupp som är fördelat på hanterbarhet och meningsfullhet, där hanterbarheten måste bli 

en utgångspunkt innan meningsfullhet kan uppfattas av eleverna. Indexgruppen ”pedagogiska 

resurser” sammanfattar lärarnas roll för att eleverna ska kunna uppfatta begriplighet och 

hanterbarhet. ”Kontinuerlig återkoppling” ses vara betydelsefullt för att eleverna ska uppfatta 

både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt lärande. ”Praktik” kan förstås vara en 

blandad grupp därför att eleverna ska kunna få ett sammanhang av sitt lärande utifrån alla de 

tre delarna. Ytterligare en indexgrupp är ”arbetsformer och stöd” som visar en helt renodlad 

indexgrupp i avseende på begreppet hanterbarhet. Indexgruppen ”motivation” byggs upp 

kring hur eleverna uppfattar begriplighet av vård- och omsorgsverksamheten, men även att det 

blir hanterbart genom att eleven får den kompetens som behövs för detta. Dessutom behöver 

eleven ha ett mål och känna en meningsfullhet för det som lärs. En annan indexgrupp tar sin 

utgångspunkt i ”inre resurser” vilket ger en renodlad grupp av begreppet begripliget för sina 

egna styrkor och svagheter. 

 

Sammanfattningsvis: Utifrån påståenden kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kan indexgrupper utläsas utifrån ett lärande sammanhang. Det lärande sammanhanget 

påverkas av sociala relationer, delaktighet och ork, pedagogiska resurser, kontinuerlig 

återkoppling, praktik, arbetsformer och stöd, motivation, inre resurser och framtidsmål. Det 

finns alltså ett samband mellan de olika påståendena utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och de tenderar sig att gruppera sig i vissa blandgrupper. 
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Tabell 6. Medelvärden kopplat till ”sociala relationer”, ”delaktighet och ork”, ”pedagogiska 

resurser”, ”kontinuerlig återkoppling” och ”praktik”, respektive klass. 
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Det salutogena synsättet i elevgrupperna 

En multivariat variationsanalys (MANOVA) genomfördes för att undersöka hur de nya 

indexgruppernas beroende variabler kring sociala relationer, delaktighet och ork, pedagogiska 

resurser, kontinuerlig återkoppling, praktik, arbetsformer och stöd, motivation, inre resurser 

och framtidsmål relateras till de oberoende variablerna klass dvs. de elever som går i Bas, 

Djup, Profil. Lärling och VOS (fixed factor). Var något av ovanstående gruppers salutogena 

synsättet relaterade till vilken klass eleven går i? Ovanstående påståenden (variabler) 

betraktas som index. Testet Pillai´s Trace visar ett signifikansvärde på p=0,001 vilket visar att 

det finns ett samband. Genom att gå vidare med analysen för att kunna se effekten av de 

oberoende variablerna mot de beroende variablerna gjordes ett ”Test of Between Subjects 

Effects” (ANOVA).  

 

F1 visade ”sociala relationer” p=0,046; ”delaktighet och ork” p=0,008; ”pedagogiska 

resurser” p=0,015; ”kontinuerlig återkoppling” p=0,042; ”praktik” p=0,001; ”arbetsformer 

och stöd” p=0,295; ”motivation” p=0,222; ”inre resurser” p=0,386; och ”framtidsmål” 

p=0,181. Det finns skillnader hos grupperna med avseende på variablerna ”sociala relationer”, 

”delaktighet och ork”, ”pedagogiska resurser”; ”kontinuerlig återkoppling” och ”praktik” 

mellan vissa av klasserna som eleverna går. I tabell 7 nedan visas ”Översikt variabler och 

medelvärden”. 

 

Tabell 7. Översikt variabler och medelvärden 

 
 

För att se vilka klasser detta gäller gjordes ett Post Hoc- test (Multiple Comparisons), dvs. för 

att se mellan vilka av grupperna det finns en statistiskt signifikant skillnad. 

 

Slutsatsen av variansanalysen kring det salutogena synsättet i de olika elevgrupperna 

redovisas i tabell 8. Dessa påståenden visar en signifikant skillnad, som då inte beror på 

slumpen. 
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Tabell 8. Salutogent synsätt i de olika elevgrupperna 

Indexgrupp Elevgrupp Elevgrupp Sig. 

Sociala relationer Bas VOS 0,006 

 Djup VOS 0,017 

 Profil VOS 0,028 

Delaktighet och ork Bas VOS 0,001 

 Djup VOS 0,047 

 Profil VOS 0,003 

Pedagogiska resurser Bas VOS 0,002 

 Djup VOS 0,009 

 Profil VOS 0,013 

Kontinuerlig återkoppling Djup Profil 0,044 

 Profil Lärling 0.013 

 Profil VOS 0,009 

Praktik Bas Djup 0,001 

 Bas Profil 0,001 

 Bas Lärling 0,001 

 Bas VOS 0,001 

 Djup Profil 0,028 

 Djup VOS 0,001 

 Profil Lärling 0,003 

 Lärlin VOS 0,001 

 

 

Sammanfattningsvis kan ses att VOS är den klass som ses ha ett högre salutogent synsätt än 

övriga klasser när det gäller ”sociala relationer” (m=3,40). Detsamma gäller för ”delaktighet 

och ork” (m=3,30) samt ”pedagogiska resurser” (m=3,43). När det gäller ”kontinuerlig 

återkoppling” visar Lärling ha ett högre salutogent synsätt är övriga klasser (m=3,15). Vidare 

visar ”praktik” att det är Lärling som har det högre salutogena synsättet (m=3,33). De grupper 

som har det lägsta salutogena synsättet är Bas när det gäller ”sociala relationer” (m=2,96), 

men även när det gäller ”delaktighet och ork” (m=2,77) och ”pedagogiska resurser” (m=2,94). 

Vidare visar ”kontinuerlig återkoppling” att Profil har det lägsta salutogena synsättet 

(m=2,61). Slutligen visar ”praktik” det lägsta salutogena synsättet hos Bas (m=0,84), vilket 

kan förstås utifrån att den klassen inte har haft någon APL då enkätundersökningen 

genomfördes. Detsamma gäller delar av klass VOS. 

 

Skillnaderna mellan de olika klasserna visas, i sin helhet, genom den deskriptiva satistiken i 

”sociala relationer”, ”delaktighet och ork”, ”pedagogiska resurser”, ”kontinuerlig 

återkoppling” och ”praktik”, i tabell 5. 
 

 

  



58 
 

Könsskillnad i elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet 

Det genomfördes en multivariat variationsanalys (MANOVA) för att undersöka hur de 

beroende variablerna, dvs. samtliga variabler som ingår i begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet relateras till de oberoende variablerna kön utifrån de elever som går i Bas, 

Djup, Profil, Lärling och VOS (fixed factor). Var något av påståendena, i de olika områdena, 

relaterade till ett specifikt kön? Påståendena (variablerna) i grupperna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet betraktas som index. Testet Pillai´s Trace visar p= 0,329 när 

det gäller begriplighet och samma test visar en signifikant skillnad på p= 0,022 när det gäller 

hanterbarhet och meningsfullhet p=0,745. Utifrån samtliga områden görs ett Independent 

Samples Test, där påståenden kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet testas mot 

variablerna kön (kvinna och man enligt koderna 1 och 2).  

 

Först görs Levene´s test. Detta för att se om det går att signifikanstesta skillnaderna mellan 

män och kvinnor. För kunna signifikanttesta skillnaderna mellan män och kvinnor måste 

spridningen inom grupperna vara densamma, och det visar Leven´s test. Ett sig-värde som är 

under 0,05 innebär att spridningen inte är densamma. Därefter undersöks raden ”Equal 

variances not assumed”. Om sig-värdet är högre där än 0,05 så kan jag utgå från att 

spridningen är densamma. När värdet på Levene´s test är över 0,05 läses i stället ”Equal 

variances assumed”. 

 

Det värde, påstående, som är värt att rapportera utifrån begriplighet är: ”Jag vill lära mig om 

vård- och omsorgsverksamhet” som visar p=0,046 i Levene´s test. Eftersom värdet inte är 

högre än 0,05, kan jag inte utgå från att spridningen är densamma, dvs. variansen i grupperna 

är inte likvärdig. I ”T-test for Equality of Means” läses resultatet under ”Equal variances not 

assumed”, där visar p=0,223. Det verkar inte finnas en signifikant medelvärdesskillnad mellan 

könen. 

 

De värden, påståenden, som är värda att rapportera är utifrån hanterbarhet: ”Jag har lagom 

med muntliga redovisningar” p=0,028 i Levene´s test. Eftersom värdet inte är högre än 0,05, 

kan jag inte utgå från att spridningen är densamma, dvs. variansen i grupperna är inte 

likvärdig. I ”T-test for Equality of Means” kan olika resultat läsas ut av ”Equal variances not 

assumed”, där p=0,025. Det verkar finnas en signifikant medelvärdesskillnad mellan könen. 

Kvinnor visar ett medelvärde på m=3,06 och män m=2,48. 

 

Påståendet ”När jag är hemma kan jag koncentrera mig på skolarbetet” visar p=0,037 i 

Levene´s test. Eftersom värdet inte är högre än 0,05, kan jag inte utgå från att spridningen är 

densamma, dvs. variansen i grupperna är inte likvärdig. I ”T-test for Equality of Means” kan 

olika resultat läsas ut av ”Equal variances not assumed”, där p=0,304. Det verkar inte finnas 

en signifikant medelvärdesskillnad mellan könen. 

 

Påståendet ”Jag tycker att jag får tillräckligt med pauser i skolan” visar p=0,023 i Levene`s 

test. Eftersom värdet inte är högre än 0,05, kan jag inte utgå från att spridningen är 

densamma, dvs. variansen i grupperna är inte likvärdig. I ”T-test for Equality of Means” kan 

olika resultat läsas ut av ”Equal variances not assumed”, där p=0,113. Det verkar inte finnas 

en signifikant medelvärdesskillnad mellan könen. 

 

Det sista påståendet: ”Jag har lagom med skriftliga inlämningar” visar p=0,626 i Levene`s 

test. Eftersom värdet är högre än 0,05, och kan jag därför anta en likvärdig varians, testet läses 
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därför av i ”T-test for Equality of Means” i ”Equal vriances assumed” med p=0,088. Det 

verkar alltså finnas en medelvärdesskillnad mellan könen, dock inte alltför signifikant, men 

ändå värt att rapportera. Medelvärdet för kvinnor m=2,94 och för män m=2,61. 

 

Det görs även Independent Samples Test för påståenden för meningsfullhet där påståenden 

testas mot kön. När det gäller påståenden inom gruppen meningsfullhet finns inget att 

rapportera dvs. ingen av påståendena visar någon statistisk signifikant skillnad. 

 

Sammanfattningsvis kan utläsas att det finns statistisk signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor inom två påståenden inom området hanterbarhet. Kvinnor upplever i högre grad att de 

har lagom med muntliga redovisningar än män. Dessutom upplever kvinnor att de i högre 

grad anser att de har lagom med skriftliga inlämningar jämfört män. 

  



60 
 

Sammanfattning av resultatet 
Nedan görs en sammanfattning av resultatet utifrån de frågeställningar som denna studie 

utgick ifrån. Frågeställningar var: 

 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som begripligt? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som hanterbart? 

 I vilken grad upplever eleverna sitt lärande som meningsfullt? 

 Finns det samband mellan elevers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet? 

 Är det salutogena synsättet mer vedertaget i någon specifik elevgrupp? 

 Förekommer det någon könsskillnad i elevernas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

Det finns en skillnad mellan de olika klasserna Bas, Djup, Profil, Lärling och VOS upplevelse 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i lärandet. Eleverna upplever sitt lärande 

som begripligt i olika grad, men den klass som utmärker sig är VOS. Eleverna upplever sitt 

lärande som begripligt i högre utsträckning i flera påståenden än andra klasser. VOS-eleverna 

upplever detta när det handlar om att lärarna förmedlar ämnets syfte, att lärarna förmedlar 

vilka kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna, och att lärarna förklarar så att eleven 

förstår. Däremot utmärker sig Lärling, i högre grad, när det handlar om i vilken grad de får 

återkoppling av handledarna under sin APL. 

 

Eleverna upplever även sitt lärande som hanterbart i olika grad, men den klass som utmärker 

sig, även här, är VOS. Eleverna upplever sitt lärande som hanterbart i högre utsträckning i 

flera påståenden än andra klasser. VOS upplever, i högre grad, att studiehandledningarna är 

tydliga, att de kan påverka redovisningsformerna och kursplaneringen samt att det finns en 

upplevelse av att orka med utbildningen. Lärlingarna utmärker sig, i högre grad, när det gäller 

påståendet ”Jag kan få stöd av mina kurskamrater i mitt lärande”. 

 

Eleverna upplever också sitt lärande som meningsfullt i olika grad, men de klasser som 

utmärker sig är VOS och Lärling. VOS instämmer att de, i högre grad än övriga klasser, 

upplever sitt lärande som meningsfullt när det handlar om att utbildningen är varierande, 

nöjdheten över arbetsinsatsen och att lärarna tar tillvara elevernas erfarenheter. Lärlingar 

utmärker sig, i högre grad, när det handlar om att diskutera värderingar på APL-platsen, men 

också den goda relationen till lärarna. 

 

Utifrån påståenden kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan indexgrupper 

utläsas utifrån ett lärande sammanhang. Det lärande sammanhanget påverkas av sociala 

relationer, delaktighet och ork, pedagogiska resurser, kontinuerlig återkoppling, praktik, 

arbetsformer och stöd, motivation, inre resurser och framtidsmål. Det finns alltså ett samband 

mellan de olika påståendena utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och de 

tenderar sig att gruppera sig i vissa blandgrupper. 

 

VOS är den klass som ses ha ett högre salutogent synsätt än övriga klasser när det gäller 

”sociala relationer. Detsamma gäller för ”delaktighet och ork” samt ”pedagogiska resurser”. 

När det gäller ”kontinuerlig återkoppling” visar Lärling ha ett högre salutogent synsätt än de  

övriga klasserna. Vidare visar ”praktik” att det är Lärling som har det högre salutogena 

synsättet. De klasser som har det lägsta salutogena synsättet är Bas när det gäller ”sociala 

relationer”, men även när det gäller ”delaktighet och ork” och ”pedagogiska resurser”. Vidare 
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visar ”kontinuerlig återkoppling” att Profil har det lägsta salutogena synsättet. Slutligen visar 

”praktik” det lägsta salutogena synsättet hos Bas, vilket kan förstås utifrån att den klassen inte 

har haft någon APL då enkätundersökningen genomfördes. Detsamma gäller delar av klass 

VOS. 

 

Det finns även statistisk signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Det område som det 

framför allt framkommer är inom hanterbarheten. Kvinnor upplever i högre grad att de har 

lagom med skriftliga inlämningar jämfört med män. Dessutom upplever kvinnor i högre grad 

att de har lagom med muntliga redovisningar.  
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Diskussion 
Avsnittet inleds med en avslutande diskussion. Därefter görs en kritisk granskning av studien 

för att sedan visa på studiens betydelse för vuxenutbildningens skolutveckling. Det tas också 

upp tankar kring hur studien har bidragit till forskningsfältet och vilken fortsatt forskning som 

kan vara aktuell. Avslutningsvis görs ett kort sammanfattning av studiens slutsatser. 

 

Avslutande diskussion 
Dagens vuxenutbildning är under ständig förändring och utveckling. Utbildningen behöver 

kunna möta de vuxna elevernas lärande på ett flexibelt sätt och med hög kvalitet. Ett sätt att 

undersöka detta är att låta eleverna delta i en enkätundersökning för att se i vilken 

utsträckning elever upplever att det salutogena synsättet/förhållningssättet genomsyrar 

lärandet inom vuxenutbildningen, vilket också var denna studies syfte. En del elever inom 

vuxenutbildning studerar och arbetar samtidigt, vilket innebär att en del elever inte vill läsa på 

heltid, utan kombinerar kurser i den takt som passar henne eller honom. För att tillmötesgå 

detta behöver eleven även ha möjlighet att läsa där det passar henne eller honom t.ex. hemma 

eller i skolan. Det är viktigt att hela tiden föra en diskussion kring hur utbildningen för de 

vuxna kan förändras, förbättras och utvecklas. Elever som har arbetat eller arbetar inom vård- 

och omsorgsverksamhet parallellt med sina studier inhämtar kunskap, och det är viktigt att 

som lärare ta tillvara och bekräfta även den kunskapen, vilket kan ske t.ex. genom validering. 

I studien var endast 22,1% av de som besvarade enkäten män. En viktig del är att få mer män 

att söka till vård- och omsorgsutbildning.  I Skolverkets (2006) rapport ”Könsskillnader i 

måluppfyllelse och utbildningsval” framkommer det att de val som kvinnor och män gör är 

traditionellt könsbundna, vilket innebär att det är fler kvinnor än män som söker vård- och 

omsorgsutbildning, vilket också kan utläsas av min studie. Vidare ses i Skolverkets (2006) 

rapport att könsskillnader finns även när det gäller motiv och attityder till att studera som 

vuxen.  

 

Gärdenfors (2010) refererar till Howard Gardner, som anser att  

 
förutom några få relativt ytliga förändringar skulle människor som mirakulöst transporteras från 

år 1900 känna igen mycket av vad som pågår i dagens klassrum … Möjligen med undantag av 

kyrkan, har få institutioner i grunden förändrats så lite som de som har ansvar för den formella 

utbildningen av nästa generation (aa s 262). 

 

Gärdenfors (2010) anser att forskningen kring lärandet har varit eftersatt. Vidare menar 

Gärdenfors att det inte finns någon teori som säger att för att ett lärande ska ske ska alla sitta i 

samma sal, vid samma tid, med samma början, och samma sluttid, för att lyssna på en person 

som talar, och att alla ska lyssna på exakt samma sak. Utbildningssystemet behöver 

”förändras så att de leder till lärande på människans villkor” (aa s 265). 

 

Hanson (2004) beskriver hälsofrämjande arbetsplatser och hur individer kan gå mot 

hälsopolen, där den ena polen är hälsa och den andra är ohälsa. Hanson (2013) visar 

Antonovskys synsätt i figur 11 nedan: 

 

 

Minimal hälsa                Optimal hälsa 

 

Figur 11. "Kontinuumsynsättet" på hälsa (Hanson, 2013 s. 35) 
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Det som blir intressant är att se elevernas arbetsplats, skolan, bidra till att eleverna flyttas fram 

i detta synsätt på kontinuum-strecket. Olika delar av elevernas begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i lärandet påverkar detta. 

 

Hanson (2004) tar upp vardagens begriplighet, och hur detta ses i ett större sammanhang, där 

varje person är en del av en helhet. En viktig del i detta är den språkliga förståelsen och den 

språkliga nivån. För begripligheten har språket en viktig betydelse, om inte information kan 

förstås vet man inte heller vad informationen betyder. Det som individen tidigare har varit 

med om, den kontext individen har befunnit sig i påverkar också begripligheten. Det jag 

funderar på är hur begripligheten påverkar klass VOS, där samtliga elever har svenska som 

andraspråk. Generellt sett har klassen en sämre språklig förståelse och nivå än de andra 

klasserna, ändå visar resultatet från enkäten att de upplever en hög begriplighet kring 

påståenden som ”Lärarna förmedlar ämnets syfte”, ”Lärarna förmedlar vilka kunskaper som 

krävs för de olika betygsnivåerna” och ”Lärarna förklarar så att jag förstår”. VOS instämmer i 

högre grad i samtliga dessa påståenden jämfört med de andra klasserna. Dessutom har ingen 

av eleverna genomfört en svensk grundskola eller en svensk gymnasieutbildning, vilket 

innebär att de inte har fått med sig den historia, som de som är födda i Sverige har fått med 

sig. Eleverna i VOS saknar också en historia för att få svensk vård- och omsorgsverksamhet 

begriplig. Det handlar också om att få en begriplighet över den skolorganisation eleven 

befinner sig i. Hanson (2004) menar att om det finns låg begriplighet hos en individ kan det 

leda till osäkerhet och utanförskap. Om en individ inte har kunskap påverkar det de beslut 

som fattas. Om det inte finns förståelse för hur en organisation är uppbyggd påverkar det 

också förståelsen för de rättigheter som finns. Min första frågeställning var: I vilken grad 

upplever eleverna sitt lärande som begripligt? Eleverna i VOS upplever begripligheten i högre 

grad än övriga elever, och frågan är: Varför? Beror det på att dessa elever har förmåga att 

göra de stimuli de möter mer begripliga och att dessa elever kan ordna och förklara dessa 

stimuli i högre grad än övriga elever? Har dessa elever en annan förmåga att möta dessa 

stimuli på ett mer förnuftmässigt sätt än övriga elever? 

 

Hanson (2004) tar vidare upp vardagens hanterbarhet där varje person har möjlighet att vara 

aktiv i samhället. För att göra detta måste personen först ha begriplighet innan det kan 

hanteras. Ett påstående i enkäten handlar om ”Studiehandledningarna är tydliga så jag vet vad 

jag ska göra” instämde flera av de olika klasserna i ganska hög grad. Den klass som instämde 

i högst grad var VOS. För att hantera detta behövs olika resurser i form av både lärare och 

kurskamrater. Lärlingarna anser i högre grad att de har stöd av sina kurskamrater. En orsak till 

detta kan vara att de träffas gemensamt en dag/vecka annars är de på sina respektive 

lärlingsplatser. Att stötta varandra blir då en viktig resurs, för att vård- och 

omsorgsutbildningen ska bli hanterbar i elevens lärande. Hanson (2004) anser att hanterbarhet 

även handlar om att ha anpassade verktyg och material. Påståendet ”Jag får möjlighet att 

berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” har något lägre grad av instämmande från 

eleverna. Här handlar det om att eleven ska bli delaktig i utbildningens utveckling, vilket 

behöver utvecklas. Hanson (2004) menar också att hanterbarheten i en uppgift kan ses utifrån 

att uppgiften omvärderas från att ha betytt allt till att i stället ha en lagom kravnivå. Detta i 

relation till de resurser som personen har. Det kan också innebära att inte lägga fokus på det 

som du inte kan påverka för tillfället. Om personen upplever en låg hanterbarhet upplevs en 

frustration. Det är därför viktigt med en balans mellan de resurser som personen har och de 

krav som ställs. Den andra frågeställningen var: I vilken grad upplever eleverna sitt lärande 

som hanterbart? Även här är det eleverna i VOS som upplever hantebarheten i högre grad än 

övriga elever. Detta skulle kunna bero på att de elever som kommer från ett annat land har 

med sig andra resurser för att kunna möta vardagen, och vardagen i skolan. Kanske har de 
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stöttning från familj och vänner i högre grad, och att de upplever att de kan styra över sitt eget 

liv. 

 

Hanson (2004) tar även upp tankar kring vardagens meningsfullhet där motivation är en 

betydande del. Om det finns ett mål eller en vision som attraherar kan meningsfullheten öka. 

Det kan vara ord eller handlingar från någon, som kan uppfattas som ringa av sändaren, men 

för mottagaren av detta kan det i stället innebära skillnad för meningsfullheten. Det finns olika 

delar av meningsfullheten och det är att ”leva av”, ”leva med” och ”leva för” (aa s 125). Där 

det första kan relateras till mat och lön, det andra kan relateras till relationer och det tredje 

relateras att man lever för någon eller något. I studien visar påståendet ”Jag har ett mål med 

min utbildning” och ”Det jag lär mig under utbildningen kommer jag ha nytta av i framtiden” 

att många elever instämmer i detta i högre grad än övriga påståenden vad det gäller 

meningsfullhet i lärandet. Detta kan därför förstås som en del av meningsfullheten som ”att 

leva för”. Antonovsky (1991) menar att känslan av meningsfullhet har sin grund i att kunna 

medverka i att fatta beslut som är av socialt värde. Det handlar både om självförverkligande, 

men även om den sociala värderingen (yrket och resurser i form av makt, uppmuntran och 

arbetets anseende). I studien kan detta översättas till elevernas uppfattning om utbildningen 

och den nytta utbildningen kommer att ge i framtiden. Den tredje frågeställningen var: I 

vilken grad upplever eleverna sitt lärande som meningsfullt? Även här upplever eleverna i 

VOS meningsfullhet i högre grad än andra elever. Här är delaktigheten betydelsefull. Är det 

så, att för eleverna i VOS är det extra viktigt att få känna dealtighet i det nya landet? Ett sätt är 

att utbilda sig för att få ett arbete därför har eleverna ett starkt mål med sin utbildning. 

Utbildningen blir därför inte jobbig, utan utbildningen kanske ses som en utmaning. För att 

klara den här utmaningen krävs det kunskap. 

 

Kritisk granskning av studien 
De elever som har deltagit i studien har varit positiva till att delta. Genom att jag besökte de 

olika klasserna fick jag en mycket hög svarsfrekvens, eleverna kan ha upplevt att de var mer 

eller mindre tvingade till att svara på enkäten. Jag informerade ändå om att studien var 

frivillig, men ingen av eleverna i någon av klasserna valde att inte delta. Ett alternativ hade 

varit att använda mig av en web-enkät och ev. riskera ett mindre deltagande. Anledningen till 

att jag ändå valde att dela ut en pappersenkät var att jag då samtidigt som jag delade ut 

enkäten, fanns på plats för att kunna besvara ev. frågor. Detta visade sig vara extra viktigt när 

jag delade ut enkäten i klass VOS. Jag gick igenom enkäten på storbild, stannande upp kring 

ord/begrepp som eleverna ville ha förklarade. Men i en grupp finns också elever som inte 

frågar fast de inte förstår eller som inte vågar fråga. För att undvika detta fanns jag tillgänglig 

hela tiden, för att eleverna skulle kunna ställa frågor mer individuellt. Det gjorde flera, men 

ändå kvarstår frågan: Förstod verkligen alla eleverna varje fråga/påstående? Flera av 

påståendena har elever från VOS instämt i högre grad än andra klasser. Vad kan det bero på? 

Kan språkförståelsen påverka svarsalternativen till att eleverna är mer benägna att fylla i att 

man instämmer i högre grad? Eller också är det så att eleverna i VOS helt enkelt upplever 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i högre grad än andra elever beroende på att de 

har med sig helt andra erfarenheter och upplevelser än andra elever. Här handlar det om hur 

olika etniska grupper kan anpassa sig till ett lärande sammanhang i svensk skola. Kanske är 

det så, att få känna delaktighet blir extra viktigt i ett nytt sammanhang. Eleverna har 

meningsfullheten vilket gör att personerna är ännu mer villiga och ivriga att inhämta 

kunskaper och resurser för att klara de utmaningar personen ställs inför. 

 

Genom enkätfrågorna tycker jag att jag har fått svar på det jag vill veta. Jag har funderat en 

hel del kring påståendena ”Jag har lagom med prov”, ”Jag har lagom med skriftliga 
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inlämningar”, ”Jag har lagom med muntliga redovisningar” och ”Jag har lagom med praktiskt 

lärande”. Jag skulle kunnat ha uttryckt mig ”Jag har för många prov” etc. Men jag valde ändå 

att ha begreppet lagom med, men jag vet ju inte vad eleven menar om hon eller han t.ex. fyller 

i ”instämmer inte alls”. Har eleven då för många eller för få prov? Jag var medveten om detta 

innan, och jag ansåg ändå att det var utifrån elevens upplevelse om lagom jag ville ha svar på. 

 

När det gäller de indexvariabler som utkristalliserades genom faktoranalysen ses vissa av 

indexvariablerna bestå av mer eller mindre blandade index utifrån påståenden i begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. När det gäller indexvariabeln ”sociala relationer” är det ett 

index som är relativt homogent utifrån begreppet meningsfullhet, men påståendet ”Jag får 

möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” (H) ses även där. Detta kan 

förklaras med att för att kunna berätta om hur en utbildning verkligen kan förbättras krävs att 

det finns en relation mellan elev och lärare. Indexvariabeln ”delaktighet och ork” visar en 

blandning av övervägande påståenden av hanterbarhet, men även påståenden utifrån 

meningsfullhet. Här kan också förstås att hur delaktig eleven är och kan påverka olika delar 

av utbildningen har ett samband med elevens ork. Detta relateras både utifrån hanterbarhet, 

där meningsfullheten kopplas till variation av utbildningen, samt vilket också kan förstås 

utifrån självkänslan dvs. det värde du sätter på ditt egenvärde. Ytterligare en indexvariabel 

som utkristalliserades var ”pedagogiska resurser” vilken hade till övervägande del påståenden 

av begriplighet, men även några påståenden, utifrån hanterbarhet. Här ligger fokus till stor del 

på lärarnas insatser som pedagog. Där begripligheten handlar om innehåll och till viss del 

även återkoppling. Nära sammankopplat är hanterbarheten där eleverna behöver få stöd och 

tydlighet för att få en begriplighet. Vid faktoranalysen framkom även indexvariabeln 

”kontinuerlig återkoppling” vilken också är ett index som är mixad utifrån alla tre begreppen. 

För att eleven ska få en helhet av utbildningen behöver återkopplingen ges för begripligheten 

där kamratbedömningen blir värdefull, men återkopplingen kan också ses som ett stöd från 

kurskamrater för att uppleva hanterbarhet, där även lärarnas återkoppling finns med. En form 

av återkoppling är den för meningsfullheten som bygger på elevens egen erfarenhet, och att 

lärarna återkopplar till denna. Ytterligare ett viktigt område att återkoppla, för 

meningsfullheten, är de värderingar som genomsyrar utbildningen. När det gäller 

indexvariabeln ”praktik” visar den ett påstående från varje begrepp. Dessa tre påståenden är 

de enda påståenden som berör det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), samt det praktiska 

lärandet som eleven behöver få med sig på skolan innan APL. ”Motivation” är en 

indexvariabel som är mixad av alla tre begreppens påståenden. Men det som ändå kan ses som 

en gemensam nämnare är synen på utbildningen utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Följande tre indexvariabler är homogena i sin sammansättning av begreppen 

dvs. ”arbetsformer och stöd”, ”inre resurser” och ”framtidsmål”. 

 

Sammanfattningsvis kan ses att det finns en samvariation mellan de olika variablerna i de 

olika indexgrupperna, vilket förklarar varför de olika begreppen kan uppträda tillsammans i 

olika grad i de olika grupperna. Detta kan ses som en metafor utifrån att de olika begreppen 

kan mixas precis som färger kan blandas för att skapa en ny färgnyans. Det är inget konstigt, 

de olika färgerna blandas till en ny färg, på samma sätt kan de olika variablerna blandas och 

skapa en ny indexgrupp eftersom olika variabler samvarierar. De nya indexgruppernas 

områden kan ses som en fördjupad dimension för vad som kan påverka elevers känsla av 

sammanhang. Detta förhållningssätt kan även ses genomsyra lärandet. Samtidigt menar 

Antonovsky (1991) att begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är väldigt 

nära kopplade till varandra och flätade samman. Detta kan bekräftas genom att jag har fått de 

mixade grupper som jag har fått. 
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Studiens betydelse för vuxenutbildningens 
skolutveckling 
Utifrån studien framkommer områden för skolutveckling i det fortsatta arbetet inom 

vuxenutbildningen. Detta är viktigt för att främja det salutogena synsättet/förhållningssättet så 

att det genomsyrar lärandet. De områden som elever anser att de inte är delaktiga inom är, när 

det gäller begriplighet i lärandet, är påståendena (utifrån medelvärde) ”Kurskamraterna ger 

mig återkoppling” (m=2,66), ”Lärarna ger mig återkoppling kontinuerligt” (m=2,94) och 

”Lärarna förklarar så att jag förstår” (m=3,09). När det gäller hanterbarhet visar påståendena 

ett lägre medelvärde när det gäller ”Jag kan påverka kursplaneringen” (m=2,32 )”Jag får 

möjlighet att berätta för lärarna hur utbildningen kan utvecklas” (m=2,53) samt ”Jag kan 

påverka redovisningsformerna” (m=2,57). Till elevernas upplevelse av meningsfullhet i 

lärandet visar följande påståenden en lägre grad i medelvärde: ”Lärarna tar tillvara mina 

erfarenheter” (m=2,91), ”Jag är nöjd med min arbetsinsats i utbildningen” (m=3,21) samt ”Vi 

diskuterar värderingar i skolan” (m=3,24). Påståenden som innefattar APL har ett lägre 

medelvärde beroende på att vissa klasser har svarat ”vet ej” eftersom de, när enkäten delades 

ut inte hade gjort sin APL. Dessa påståenden har därför exkluderats i ovanstående 

resonemang. Antonovsky (1991) menar att det är viktigt att utgå från det som fungerar, dvs. 

det salutogena förhållningssättet. Jag lyfter fram områden som det behöver föras en 

diskussion om och hur arbetslaget kan utveckla de områden som redan fungerar. Hur kan 

dessa områden förändras och förbättras? 

 

 

Hanson (2004) har gjort en översikt över KASAM som pedagogisk modell (figur 12). 

KASAM som pedagogisk modell  

 

Frågor typ 1                    

Meningsfullhet 

 

 

 

 

Frågor typ 2 

Begriplighet 

 

 

Frågor typ 3 

Hanterbarhet 

 

 

Vad ger detta mig? 

Är detta viktigt? 

Är syftet klargjort? 

Vill jag vara med och bidra till 

framgång? 

 

Vilken förståelse behövs? 

Vilken erfarenhet är viktig? 

Vilken kunskap behöver fyllas på? 

 

Vilka resurser behövs? 

Vilka villkor/ramar ska gälla? 

Hur ska arbetet ledas? 

Figur 12. KASAM som pedagogisk modell (Hanson, 2004 s. 129) 

 

Ovanstående tabell kan användas för skolutveckling, för att tillsammans skapa 

meningsfullhet. Ett sätt är att skapa begriplighet är genom att få en djupare förstålse kring de 

delar av enkäten där eleverna inte har instämt i så hög grad. Att varje lärare diskuterar detta i 

sina klasser/kurser, men också att det förs samtal om detta i arbetslaget. Hanterbarheten 

påverkas av vilka resurser som skolledning kan bidra med. Och all utveckling behöver inte 

innebära förbättring, men det sker alltid en förändring. Det måste finnas ett tillåtande klimat 

för att få pröva och att få göra om igen om det inte blev bra. I detta behöver det finnas en 
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meningsfullhet och att vi har ett syfte med förändringen. Det är också viktigt att uppleva 

delaktighet och att vilja bidra till att utveckla skolan utifrån att ha eleven i fokus. 

 

Utifrån ovanstående resonemang behöver områden inom skolutvecklingen prioriteras, men 

det behöver också föras en diskussion kring syftet så att det finns en gemensam syn och att det 

finns en ansvarsfördelning. I ett arbetslag är det också viktigt med delaktighet och inflytande. 

 

Scherp (2003) påtalar att lärare tillsammans behöver kritiskt samtala och granska de lärdomar 

som görs i skolan kring elevens lärande och vad som behöver utvecklas. Det är viktigt att 

använda sig av en kritisk kollegial dialog och ta till vara på de olika lärdomarna, såväl 

positiva som negativa. När undervisningen granskas kritiskt görs det utifrån att se på flera 

olika arbetssätt och arbetsformer, där försöker man sedan se om det finns andra sätt att 

organisera lärandet på utifrån elevernas behov. 

 

Hur har studien bidragit till forskningsfältet? 
Det har varit svårt att hitta forskning kring ett salutogent synsätt/förhållningssätt till lärandet 

inom vuxenutbildning. Det finns forskning i området relaterat till gymnasieelever. Det som 

har framkommit i studien är att det finns en skillnad mellan de olika klasserna Bas, Djup, 

Profil, Lärling och VOS upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

lärandet. Det som kan ses är att klassen VOS utmärker sig på flera variabler med att instämma 

i högre grad än övriga klasser. Resultatet visade, genom faktoranalys, att det utkristalliserades 

nio indexgrupper utifrån påståendena begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  De 

grupper som framträdde var: sociala relationer, delaktighet och ork, pedagogiska resurser, 

kontinuerlig återkoppling, praktik, arbetsformer och stöd, motivation, inre resurser samt 

framtidsmål. Det som framför allt har framkommit är hur Antonovskys salutogena modell 

med de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är otroligt nära kopplade 

till varandra, vilket också Antonovsky (1991) påpekade. Detta ses utifrån studiens mixade 

grupper. 

 

Fortsatt forskning 
Det som jag har funderat på är hur mitt resultat skulle ha sett ut om jag inkluderat fler 

vuxenutbildningar i min studie, eller om jag hade inkluderat fler elever inom en och samma 

vuxenutbildning. Skiljer sig elevernas syn på ett lärande sammanhang utifrån vilken 

utbildning eller vilka kurser eleven läser? Ytterligare forskningsområden är att se hur detta 

förhåller sig mellan olika skolformer t.ex. grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Det finns också andra verksamheter som folkhögskola, högskola och universitet. 

 

Ännu ett bidrag till forskningen skulle vara att utgå från studiens resultat och göra en 

kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse för elevens upplevelse kring ett lärande 

sammanhang utifrån ett salutogent förhållningssätt, men även att inkludera undervisande 

lärande och skolledning i en sådan studie. 

 

Ytterligare en utgångspunkt, utifrån den faktoranalys som gjordes i studien, är att utveckla ett 

instrument för att minimera att elever gör avbrott utbildningen eller att elever inte når till 

godkända resultat beroende på att eleven har låg grad av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i det lärande sammanhanget eleven befinner sig i. Instrumentet skulle kunna 

utvecklas utifrån de nio indexgrupper som utkristalliserades från faktoranalysen för att 

kartlägga elevens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av sitt lärande. Varje elev kan 

under utbildningen ha en studiehandledare, som kontinuerligt har uppföljande samtal kring de 

nio indexgrupperna: sociala relationer, delaktighet och ork, pedagogiska resurser, kontinuerlig 
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återkoppling, praktik, arbetsformer och stöd, motivation, inre resurser samt framtidsmål. 

Utifrån dessa områden kan det utvecklas ett kartläggningsinstrument. Det handlar om att 

stötta eleven i ”navigerandet” genom utbildningen. I utbildningen erbjuds eleverna 

förläsningar, lärgrupper och handledning utifrån studiehandledningar med uppgifter till 

respektive kurs. Instrumentets fokus skulle utgå från varje enskild elev och dennes behov och 

förutsättningar samt det mål eleven har med sitt lärande. Instrumentet skulle behöva utveckla 

ett frågebatteri till de olika indexgrupperna som framkom genom faktoranalysen, för att ringa 

in det stöd och de resurser som varje elev behöver för att känna meningsfullhet. Det här 

instrumentet skulle kunna vidareutvecklas och anpassas för att användas inom många fler 

områden i skolan än vuxenutbildning. 

 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat är svår att jämföra med andra studier 

eftersom det inte finns några liknande studier gjorda. Det är viktigt att använda det resultat 

som kan ses utifrån enkäterna. Det är ett sätt att få eleverna delaktiga i vård- och 

omsorgsutbildningens utveckling. Skolan är även elevernas arbetsplats, och den är viktigt att 

främja för elevernas lärande.  

 

Till sist kan förstås, att det Antonovsky (1991) menar är att stress kan relateras till hur den 

enskilde individen kan påverka beslut. Om individen kan välja uppgifter, i vilken ordning de 

ska göras och i vilket tempo, så påverkar detta i vilken grad individen upplever 

meningsfullhet. Genom att kunna påverka ger det en strävan efter att satsa energi i det som 

görs. Men det är också av betydelse vad som händer runt omkring individen. Att individen 

känner att hon eller han är en del av det som sker runt omkring, eller åtminstone känner ett 

tillräckligt inflytande. Vidare beskriver Antonovsky att belastningsbalansen påverkar känslan 

av hanterbarhet, men även att individen kan ha kontroll är förknippat med hanterbarhet. Om 

individen själv kan utgå från sina problem/frågor eller får hjälp av personer som individen har 

förtroende för, ju större chans är det att individen löser problemen/frågorna utifrån de resurser 

som finns t.ex. kunskap. Arbetsmiljön påverkar också detta, men även de sociala relationerna 

runt om. När det gäller förutsägbarheten handlar det om vilken helhetsbild individen har om 

arbetssituationen och var individen själv kan placera sig i situationen. Viktiga delar är därför 

trygghet och kommunikation. 

 

Antonovskys (1991) ger följande metafor, utifrån hans förståelse för hur betydande den 

empiriska forskningen är för att förstå utvecklingen av KASAM: 
 

Vilka är de faktorer som förgiftar vissa delar av den flod som vi alla simmar i och renar andra, 

och som gör det möjligt för vissa att med lätthet navigera sig fram och tvingar in andra i forsar 

och strömvirvlar? Och oberoende av hurdan floden som vi befinner oss i är, vad är det som för 

en del befrämjar förmågan att simma bra och med glädje, och för andra gör det till en ständig 

kamp att ens hålla sig flytande? (aa s 159). 

 

Det är viktigt att vi som arbetar i skolan, och inom vuxenutbildningen kan möta varje elev 

utifrån de behov och förutsättningar som varje elev har. Vi måste tillsammans stötta varje elev 

i navigerandet genom utbildningen. Ju bättre navigationshjälpmedel, ju mindre risk att gå på 

grund. Men ibland kan vi få en ”grundkänning”, vilket kan bero på att vi inte varit tillräckligt 

uppmärksamma på de olika grund och skär som finns i utbildningen. Utifrån de nio områden 

som utkristalliserades genom faktoranalysen: sociala relationer, delaktighet och ork, 

pedagogiska resurser, kontinuerlig återkoppling, praktik, arbetsformer och stöd, motivation, 

inre resurser samt framtidsmål, måste vi i skolan hjälpa varje elev att navigera sig fram i och 

mellan dessa skär som uppkommer, men också ta tillvara det som fungerar och utveckla det 
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vidare. Det är viktigt att få en förståelse varför vissa elever har en högre grad av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet än andra. I den här studien var det elever med annan etnisk 

bakgrund, som hade denna högre grad. Hur använder de sin kompass på sin resa för att 

navigera genom utbildningen? Vi inom skolan behöver utveckla och använda den 

pedagogiska kompassen för att stötta eleverna genom sitt navigerande genom utbildningen, 

för att eleverna ska kunna uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ännu högre 

grad.  
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Bilaga 1 

 
 

 

Kursöversikt 

 

Kurs   Gymnasiepoäng 

 

Termin 1 (Bas) 

Etik och människans livsvillkor 100 

Hälsopedagogik  100 

Information och kommunikation 50 

Psykologi 1   50 

Vård- och omsorgsarbete 1* 200 

 

 

Termin 2 (Djup) 

Medicin 1   150 

Psykiatri 1   100 

Specialpedagogik 1  100 

Vård- och omsorgsarbete 2* 150 

 

 

Termin 3 (Profil) 

Obligatoriska kurser 

Hemsjukvård   100 

Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100 

Gymnasiearbete  100 

 

 

Eleverna kan sedan välja ett av följande alternativ:  

Akutsjukvård*  200 

Psykiatri 2*   200 

Specialpedagogik 2/Socialpedagogik* 200 

Äldres hälsa och livskvalitet* 200 

 

 

 

*5 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår 
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Bilaga 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karlstad den 4 mars 2015 
 

 

Hej! 

 

Jag studerar på Magisterprogrammet i ”Utbildningsledning och skolutveckling” vid Karlstads 

universitet. Under den sista och avslutande kursen ingår det att skriva en uppsats. Min uppsats 

kommer att handla om hur elever uppfattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullt av sitt 

lärande på vuxenutbildningen. 

 

För att jag ska kunna skriva denna uppsats behöver jag din hjälp att svara på medföljande 

enkät. Det är helt frivilligt att svara på enkäten. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att veta vem som har besvarat enkäten.  Det är 

jag som kommer att hantera enkätsvaren och det är jag som kommer att sammanställa 

resultatet. Resultatet kommer enbart att användas av mig för att skriva den här uppsatsen. 

 

När mitt arbete är klart har du möjlighet att ta del av uppsatsen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Annetthe Dahlberg 
 

 

Handledare: 

Joakim Larsson 

Karlstad universitet 

joakim.larsson@kau.se 

 

 

  

mailto:joakim.larsson@kau.se
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Bilaga 3 
Enkät om att vara elev på vuxenutbildningen 

Den här enkäten riktar sig till dig som läser på vuxenutbildningens vård- och 

omsorgsutbildning. Den inriktar sig på din upplevelse kring begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet av ditt lärande under utbildningen. 

 

1. Vilken klass går du i? 

□ Bas 

□ Djup 

□ Profil 

□ Lärling 

□ VOS 

 

 

2. Kön: 

□ Kvinna 

□ Man 

 

3. Ålder: 

□ -25 

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-55 

□ 56 - 

 

4. Tidigare utbildning (flera alternativ är möjliga) 

□ Svensk grundskola 

□ Svensk gymnasieutbildning 

□ Svensk högskoleutbildning 

□ Annan utbildning __________________ 

 
5. Har du någon yrkeserfarenhet från vård och omsorg (innan du 

påbörjade utbildningen)? 

□ Ja 

□ Nej 
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6. Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med din upplevelse? 
Markera med kryss det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in. 

 
 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Denna utbildning 

behövs för  

vård- och  

omsorgsverksamheten 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

Jag vill lära mig om 

vård- och 

omsorgsverksamhet 
□ □ □ □ □ 

Lärarna förmedlar 

ämnets syfte □ □ □ □ □ 

Lärarna förmedlar 

vilka kunskaper som 

krävs för de olika 

betygsnivåerna 

□ □ □ □ □ 

Lärarna förklarar så 

att jag förstår □ □ □ □ □ 

Jag förstår vad 

uppgifterna i 

studiehandledningen 

innebär 

□ □ □ □ □ 

Lärarna är 

intresserade av att 

förstå mig 
□ □ □ □ □ 

Lärarna ger mig 

återkoppling 

kontinuerligt 
□ □ □ □ □ 

Kurskamraterna ger 

mig återkoppling □ □ □ □ □ 

Handledarna ger mig 

återkoppling under 

min APL 
□ □ □ □ □ 

Jag vet vilka starka 

sidor jag har 
□ □ □ □ □ 

Jag vet vilka svaga 

sidor jag har 
□ □ □ □ □ 
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7. Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med din upplevelse? 
Markera med kryss det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in. 

 
 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Studiehandledningarna 

är tydliga så jag vet 

vad jag ska göra 
□ □ □ □ □ 

Jag kan få stöd av 

lärarna i mitt lärande □ □ □ □ □ 

Jag kan få stöd av 

mina kurskamrater i 

mitt lärande 
□ □ □ □ □ 

Jag får återkoppling av 

lärarna så jag kan 

förbättra mina insatser 
□ □ □ □ □ 

Jag kan arbeta med 

uppgifterna i det 

tempo jag själv önskar 
□ □ □ □ □ 

Jag kan påverka 

redovisningsformerna □ □ □ □ □ 

Jag har lagom med 

prov □ □ □ □ □ 

Jag har lagom med 

skriftliga inlämningar □ □ □ □ □ 

Jag har lagom med 

muntliga 

redovisningar 
□ □ □ □ □ 

Jag har lagom med 

praktiskt lärande □ □ □ □ □ 

Jag kan påverka 

kursplaneringen □ □ □ □ □ 

Jag får möjlighet att 

berätta för lärarna hur 

utbildningen kan 

utvecklas 

□ □ □ □ □ 

I skolan kan jag 

koncentrera mig på 

skolarbetet 
□ □ □ □ □ 

När jag är hemma kan 

jag koncentera mig på 

skolarbetet 
□ □ □ □ □ 

Utbildningen ger mig 

tillräcklig kompetens 

för att arbeta inom 

vård- och 

omsorgsverksamhet 

□ □ □ □ □ 

Jag tycker att jag orkar 

med utbildningen □ □ □ □ □ 

Jag tycker att jag får 

tillräckligt med pauser 

i skolan 
□ □ □ □ □ 
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8. Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med din upplevelse? 
Markera med kryss det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in. 

 
 Instämmer 

helt 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Jag har ett mål med 

min utbildning □ □ □ □ □ 

Det jag lär mig under 

utbildningen kommer 

jag ha nytta av i 

framtiden 

□ □ □ □ □ 

Vi diskuterar 

värderingar i skolan □ □ □ □ □ 

Vi diskuterar 

värderingar på min 

APL-plats 
□ □ □ □ □ 

Jag trivs på skolan □ □ □ □ □ 

Jag har goda relationer 

till lärarna □ □ □ □ □ 

Jag har goda relationer 

till mina kurskamrater □ □ □ □ □ 

Jag blir respekterad av 

lärarna □ □ □ □ □ 

Jag blir respekterad av 

mina kurskamrater □ □ □ □ □ 

Jag tycker att 

utbildningen är 

varierande 
□ □ □ □ □ 

Jag är nöjd med min 

arbetsinsats i 

utbildningen 
□ □ □ □ □ 

Lärarna tar tillvara 

mina erfarenheter □ □ □ □ □ 
 
 
Har du ytterligare något som du vill tillägga, skriv gärna detta på raderna nedan! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 


