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ABSTRACT 
 
There are high expectations on teachers today. Through studying teacher’s health, factors that 
influence health can be discovered. One way to study this is to measure their sense of 
coherence. This study examines the feeling of coherence experienced by compulsory school 
theachers in their professional lives. In the study a questionnaire was administrated to 60 
teachers active in first to sixth grade in three different elementary schools within Luleå 
municipality. Forty-three teachers answered the questionnaire adjusted to their work life. The 
decision to use Antonovsky’s (1991) theory of SOC determined the choice of questionnaire. 
In the questionnaire there were questions posed about age, years in the profession as well own 
health. The teachers were also asked to list the factors that influence their well-being within 
their work and to estimate their control, influence, and feeling about a pedagogical joint 
vision. The participating teachers showed a poor sense of coherence but they considered 
themselves as being in a generally good health. Contact with colleagues and contact with 
pupils were perceived by the teachers as factors that influenced their health in a positive way. 
Factors that influenced their health in a negative way were stress and managerial problems. The 
teachers experienced that pedagogical joint vision was essential for their well-being.  
 
 
Keeword: SOC, teacher, health, pedagogic joint vision. 



SAMMANFATTNING 
 

Stora krav ställs på lärare i dagens samhälle. Genom att studera hur lärare mår kan faktorer som 
påverkar deras hälsa upptäckas. Ett sätt att undersöka det är mäta deras känsla av sammanhang 
(KASAM). I denna studie har undersökts den känsla av sammanhang lärare i grundskolan har i 
sitt yrkesliv. I studien användes en enkät som delades ut till 60 lärare som var verksamma inom 
årskurs ett till sex på tre olika grundskolor i Luleå kommun, varav 43 lärare besvarade enkäten. 
Studiens ansats bygger på Antonovskys (1991) teori om KASAM. Enkäten bestod av 
Antonovskys livsfrågeformulär anpassat till arbetslivet samt frågor om lärarnas ålder, tid i yrket 
och hälsa. Lärarna fick ange olika faktorer som gör att de mår bra respektive dåligt i arbetet. De 
fick också beskriva sin upplevelse av hur viktigt pedagogisk samsyn är samt om de kan påverka 
och kontrollera faktorn och känslan inför den. De deltagande lärarna uppvisade en låg känsla av 
sammanhang men ansåg sig ha en god hälsa. Kontakt med kollegor och elever sågs av lärarna 
som faktorer som påverkade deras hälsa positivt. Faktorer som påverkade lärarnas hälsa i negativ 
riktning var stress och ledningsproblem. Lärarna ansåg att pedagogisk samsyn var mycket viktig 
för deras välbefinnande. 
 
Nyckelord: KASAM, lärare, hälsa, pedagogisk samsyn. 
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1. INLEDNING 
 
Läraryrket är komplext med flertalet egenskaper och faktorer som gör det angeläget att studera 
lärares hälsa. De många roller som läraren ställs inför gör att kraven är höga på den enskilda 
individen.  Bland annat förväntas, utöver undervisningen, att läraren skall se hur elever mår. 
Läraren bör reagera och agera för elevens bästa och verka i ett ofta stelbent samarbete med 
andra myndigheter. Focus flyttas från det pedagogiska arbetet till det sociala men samtidigt ska 
det pedagogiska arbetet utvecklas och förfinas. I dag förväntas dessutom samarbete över ämnes- 
och åldersgränser och det pedagogiska arbetet skall genomsyras av samsyn, enligt befintliga 
styrdokument. De höga kraven kan leda till splittring och en känsla av meningslöshet (Ellmin, 
1999b).  
 
I skollagens 2:a paragraf tredje stycket framgår att ”Verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. (Svensk 
författningssamling, 2007). I skolverkets skrift ”Med demokrati som uppdrag” utvecklas vidare 
tankarna om skolans demokratiska uppdrag, som skall baseras på en kunskapssyn som innebär 
att en individs lärande och utveckling främst äger rum i samspel med andra (Skolverket, 2000). 
I stället för kunskapsförmedling där barn och unga ses som passiva mottagare, ses kunskap som 
något som utvecklas i ömsesidig kommunikation och ömsesidigt samspel. Idag betonas ofta det 
mänskliga mötet lärare och elever emellan på ett annat sätt än förr. Detta ställer större krav på 
lärarens personliga mognad än när en del av personen kunde lämnas utanför arbetet (Normell, 
2004). 
 
I en studie av skolans arbetsmiljö (Lärarförbundet, 2005) beskrivs miljön för lärare och det 
omfattande förutsättningarna som finns för lärandet. Dessa förutsättningar innehåller:  
 

elever administration 
lärandesituation dokumentation 
läraruppdraget jämställdhet 
ledarskap reflektion 
planeringstid professionella kontakter 
kompetensutveckling lokaler 
utvecklingsarbete lönesättning 
skyldighet att vara uppdaterad om ny 
forskning 

avtalet 

arbetsledning lagar 
samverkan lokala regelverk 
etik skolverkets föreskrifter 

 
 
Att det pedagogiska arbetet i skolan kräver samarbete inte bara med vårdnadshavare utan också 
lärare emellan och att systemen i skolan måste förändras mot en helhet där pedagogisk samsyn 
ingår anses väsentligt. Det är troligen inte så lätt att förändra det pedagogiska arbetet från det 
traditionella enmansarbetet med liten insyn från kollegor mot ett gemensamt synsätt på elever, 
pedagogik och utbildning. Det finns ett förändringsmotstånd hos en del lärare eftersom det är 
enklare att arbeta som tidigare, utveckla och befästa egna metoder utan att dra nytta av andras 
reflektioner. Reflektioner kan ofta uppfattas som indirekt kritik, vilket gör det lätt att hamna i 
en ond cirkel av rädsla för kollegers värderingar. En rädsla som lätt kan omvandlas till försvar 
för de egna metoderna som ytterligare ökar rädslan för insyn och ifrågasättande. Pedagogiken är 
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inte värdeneutral utan perspektiven är i hög grad påverkade av individuella värderingar, om 
vad som är kunskap, vad som är centralt i lärprocessen och om hur läraren själv skall bete sig. 
Därför blir ofta diskussioner om pedagogik känslomässigt färgade (Ellmin, 1999a).  
 
Enligt Ellmin (1999a) upplever lärare att de arbetar hårdare och längre samt att de känner mer 
stress och otillräcklighet i arbetet. Motivation och arbetstillfredsställelse rapporteras allt oftare 
som låg. Moralen och entusiasmen sviktar. Känslan av att kunna betyda något avgörande för 
barnens utveckling har underminerats. Lärarna anstränger sig för att möta och förstå de nya 
förutsättningarna. Målmedvetet arbetar de för att utföra ett arbete med hög kvalitet men brister 
både hos dem själva, andra och i organisationen gör att läraren upplever uppgivenhet och 
hopplöshet men också en känsla av att inte räcka till. Kraven mellan en önskad verksamhet och 
lärarens vardag är skev. 
 
Läraren möter ofta elever som inte anstränger sig, som inte är snälla mot varandra, som är 
oförmögna till hänsyn och empati samtidigt som samma elever signalerar dålig självkänsla, 
otillfredsställda behov och en längtan efter att få känna att de duger. Läraren ökar då kraven på 
sig själv, försöker att anstränga sig mer och lägger till rätta och stöttar. I allt detta skall läraren 
känna sig nöjd med sig själv och att denne har något att ge eleverna. Bristande kunskap om sig 
själv och sitt inre liv kan försätta läraren i en situation där denne inte förmår att möta eleverna 
på ett professionellt sätt (Ellmin, 1999a; Normell; 2004; Wennberg och Norberg, 2004).  

1.1. Paradigmskifte i skolan 
Det tidigare homogena samhället har ersatts av ett samhälle där valmöjligheterna är flera. 
Samhällsutvecklingen gör att lärarens roll i dagens skola förändras (Ellmin, 1998). Lärarrollen är 
inte lika entydig och klar och lärarens auktoritet håller på att omdefinieras. Lärarens uppdrag 
som varit att förmedla faktakunskap har förändrats till att lära eleven att lära, så att eleven kan ta 
till sig kunskap efter det att denne slutat skolan. Lärarna antas skapa en lärmiljö som kan hjälpa 
eleverna att tänka självständigt, kreativt och engagera sig i sin egen inlärning. För att vinna 
professionell status måste läraren behärska både sitt eget ämnes egenart, struktur, utveckling och 
olika metoder som tillåter eleverna att skaffa sig större kontroll över sin egen inlärning. 
Normell (2006) anser utifrån detta att lärarnas egenskaper är viktigare nu än förr. För att klara 
förändringarna i skolan söker läraren efter balansen mellan att lära ut fakta och färdigheter och 
att lära eleven att bli mer självständig. Det handlar om att utveckla ett ledarskap där eleven får 
större kontroll utan att läraren förlorar kontrollen. En svår balans som lärare har liten kunskap 
och utbildning för. Skolan har idag ett auktoritetsproblem, fler elever än tidigare har svårt att 
acceptera auktoriteter utan att uppleva sig förlora självkänslan. Monopolet på kunskap har 
försvunnit, teknikens utveckling har gjort att kunskapen är tillgänglig för alla. Det sociala 
ansvaret har blivit större och läraren blir ofta involverad i elevernas personliga problem. Det ger 
läraren en socialarbetar-/kuratorroll. Ofta skapas en diskrepans mellan rollerna. Läraren har 
ansvar för att eleverna ska nå vissa mål men samtidigt känner läraren till omständigheter som 
gör att eleven inte kan nå målen. Detta gör att lärarens personliga egenskaper blir allt viktigare 
och att hans/hennes känslomässiga mognad blir avgörande. Känslomässig mognad är förmåga 
att känna skuld, sorg och omsorg. Det är också förmågan till ambivalens, det vill säga förmåga 
att kunna bära och uthärda motstridiga känslor (Normell, 2004). 

1.2. Pedagogisk samsyn 
Pedagogisk samsyn innebär en helhetssyn på det pedagogiska arbetet. Det förutsätter att lärare 
har engagemang, motivation, inflytande och tar ansvar för det gemensamma pedagogiska 
arbetet. Stödet från ledningen är en avgörande förutsättning för en lyckosam pedagogisk 
samsyn. Lärarna reflekterar över sin pedagogiska praxis tillsammans med kollegor. Diskussion 
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om pedagogisk utveckling förs och goda idéer ventileras. Lärarna diskuterar människosyn och 
kunskapssyn och får reaktioner och reflektioner från varandra som kan utveckla läraren själv, 
men också de pedagogiska metoderna och därmed påverka lärosituationen för eleverna (Hedin 
& Svensson, 1994). I denna studie definieras pedagogisk samsyn som en process där lärare 
arbetar mot en gemensam värdegrundsyn på elever. Att arbetsgruppen diskuterar en gemensam 
syn på vad som skall läras ut och hur det skall göras samt i vilken form det skall göras. 

1.3. Hälsa 
Hälsa definieras enligt World Health Organisation (WHO, 1948) som inte bara frånvaro av 
sjukdom utan också som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vidare 
uttrycks att hälsa är en av individens fundamentala rättigheter oberoende av ras, religion och 
politiska åsikter. Psykiskt och socialt välbefinnande är viktigt för människan i alla olika yrken så 
också inom läraryrket. Eriksson (1984) har också beskrivit hälsa som sundhet, friskhet och 
välbefinnande men hon menar också att hälsa kan beskrivas ur många andra aspekter bl.a. som 
hälsans etiologi, vilken förklarar orsaker till individens upplevelse av att ha hälsa. Förklaringen 
utgår från tanken/idén om hur individen kan nå ett tillstånd av hälsa. Hälsan är en dynamisk 
process där det centrala är samspelet mellan individen och miljön eller mellan olika faktorer i 
individens omgivning eller kanske inom henne/honom själv. Eriksson (1984) ser även hälsa 
som en helhet och unik för varje enskild individ. Den subjektiva upplevelsen av hälsa varierar 
från stund till stund och är starkt förankrad till individens aktuella situation. Eriksson (1984) 
menar också att hälsa är relativ i förhållande till tid och rum, människan, kultur och samhälle, 
sin innebörd, sitt vetenskapliga perspektiv, sin kontext samt till sin användning. Att omsätta 
tankar om hälsa och sjukdom i ett vetenskapligt perspektiv innebär att begreppen måste utsättas 
för kritisk granskning. Begreppet hälsa är mångdimensionellt och svårt att definiera. Aron 
Antonovsky (1991) utgår från det friska. Han menar att eftersom vi alla ska dö är vi friska så 
länge det finns minsta liv i oss. Han studerade hälsa ur ett salutogent perspektiv. I det 
salutogena perspektivet läggs fokus på orsakerna till hälsa inte orsakerna till sjukdom. Vad är det 
som gör att individen upprätthåller sin hälsa trots att de är utsatta för samma riskfaktorer som 
andra? Hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom. Motsatsen är det patologiska synsättet som 
förklarar varför människor insjuknar och uppmärksamheten riktas mot sjukdomen och dess 
orsaker.  

1.4. Tidigare forskning 
I en longitudinell studie i Storumans kommun (2005) som pågick under 2001 till 2005, deltog 
all pedagogisk personal och deras känsla av sammanhang följdes över tid. Antonovskys (1991) 
livsfrågeformulär användes. Studien är en del i ett större projekt som heter ”Attraktiv skola” och 
var ett nationellt projekt på uppdrag av myndigheten för skolutveckling. Ett av målen i 
projektet var att stärka personalens KASAM bland annat genom att utveckla kompetens och 
större samsyn på uppdrag, kunskap och lärande, elever, skolutveckling och arbetsorganisation, 
större trivsel och arbetstillfredsställelse, minskning av andelen spänt arbete och stress, ökat 
förtroende för skolans huvudman och organisation, ökad måluppfyllelse i kommunens skolor 
och högre kvalitet samt bättre utnyttjande av intern kompetens. Personalen inbjöds exempelvis 
att formulera sina framtidsdrömmar och visioner. Som utgångspunkt ansågs att livet är en 
helhet och arbetet en del i den helheten, samt att ju bättre medarbetarens personliga mål 
stämde med verksamhetens behov desto större kraft i utvecklingsarbetet. Det gjordes också 
hälsoprofilbedömningar av de anställda. Meningsfullheten stärktes genom delaktighet och reellt 
inflytande. Begripligheten stärktes genom att öka förutsägbarheten i processer. Hanterbarheten 
stärktes genom en ny organisation och ett lagom arbetstempo. Mätningarna av KASAM 
gjordes 2001, 2003 och 2005. Resultatet av mätningarna visade en ökning av KASAM för 
varje undersökningstillfälle.  
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I ytterligare en studie (Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlsson, Theorell, & Jones, 2000) undersöktes 
KASAM i relation till arbete i vilken den psykosociala arbetsmiljön hos handläggare på 
försäkringskassan studerades. Ett starkt samband mellan känslomässig press och psykologiska 
symtom identifierades. Det konstaterades även att arbete med människor innehåller 
känslomässig press som skiljer sig från den vanliga arbetsbelastningen.  
 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studie är att studera lärares känsla av sammanhang och deras upplevda hälsa.  
 
 
Frågeställningar som kommer att besvaras är: 
 

• Vilken känsla av sammanhang (KASAM) har lärarna? 
• Hur upplever läraren sin hälsa? 
• Vad i lärarens arbete påverkar deras välbefinnande? 
• Påverkar pedagogisk samsyn lärares välbefinnande?  

 
 
 
 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 KASAM 
Nilsson (2002) har i sin avhandling uppmärksammat att den romerske kejsaren Marcus Aurelius 
(121-180 e Kr.) ansåg att ”Ingenting höjer människan mera än förmågan att kunna rätt bedöma allt 
som möter i livet och äga blick för dess sammanhang.” (s. 3). Det som Antonovsky (1991) tillförde 
var att han gav detta tänkande terminologi och systematisering. Han utvecklade även ett 
instrument, livsfrågeformulär, som mäter känsla av sammanhang (KASAM) (Sense of 
coherence, SOC)  (Antonowsky, 1991; Nilsson, 2002). Genom att studera individer som 
utsatts för stora påfrestande livshändelser identifierade Antonovsky (1991) en återkommande 
faktor hos de individer som klarat sig bra som han kallade känsla av sammanhang, KASAM. 
Han fann att KASAM starkt korrelerar med både fysiskt och psykiskt välbefinnande, hög 
livskvalité och högt självförtroende. Antonovsky (1991) menar vidare att den individ som har 
ett högt KASAM-värde har en högre stresstolerans och ser påfrestande situationer som en 
utmaning istället för ett hot och kan då mobilisera tillgängliga resurser som ex kunskap och 
socialt stöd för att förhålla sig till eventuella svårigheter på ett effektivt sätt. 
 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
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 ska kunna möta de 
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krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investerig och engagemang.” (Antonovsky, 1991 s. 41). 

 
KASAM (Antonovsky, 1991) omfattar tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.  
 
Begriplighet 
Det som inträffar är begripligt och individen upplever interna såväl som externa stimuli som 
strukturerbara och förnuftsmässigt gripbara. Det är inte oförklarligt och slumpmässigt. Individer 
med lågt resultat i denna komponent beskriver sig som otursförföljda som om det inträffade 
inte går att påverka.  
 
Hanterbarhet  
Syftar på vilka resurser som finns till förfogande samt hur individen klarar av att bemästra 
problemen. Som resurser menas till exempel partner, arbetskamrater, vänner och andra sociala 
nätverk. Det kan också vara religiösa eller kulturella resurser.  
 
Meningsfullhet 
Enligt Antonovsky (1991) är detta den viktigaste komponenten och begreppets 
motivationskomponent. Individen försöker se mening med det som händer både känslomässigt 
och kognitivt. Det är värt mödan att investera engagemang och energi i saker som har 
betydelse. De med lågt resultat på denna komponent visar få tecken på engagemang och en 
avsaknad av betydelsefulla saker att engagera sig i. 

3.1.1. KASAM och stressorer 
Individer med ett högt KASAM-värde har ett försprång genom att de har resurser att möta och 
mobilisera strategier inför stressorer som skall bemästras. ”Förmågan att kognitivt och känslomässigt 
ordna sin perception av stressorer, tillsammans med viljan att möta dem, bidrar till framgångsrik 
problemhantering.” (Antonovsky 1991, s. 170). 
 
En stressor kan ses som krav som det inte finns tillgängliga automatiska svar för (Antonovsky, 
1991; Nilsson, 2002). Inom kognitionspsykologin innefattar automatiska processer tre olika 
fenomen; hur individen inhämtar information om omvärlden, hur individen bearbetar 
informationen och hur individen använder sig av den. Individens inlärningshistoria och 
”ryggsäck” med bra och dåliga erfarenheter är avgörande för hur dessa processer utformas. Om 
stressorn inte tidigare upplevts måste ett schema för hur stressorn skall bemästras byggas upp 
(Kåver, 2006). När individen utsätts för stressorer uppstår ett spänningstillstånd. I det salutogena 
perspektivet är intresset riktat mot hur framgångsrik bemästringen av spänningen är och vilka 
de bakomliggande faktorerna är för att bemästra spänningen (Antonovsky, 1991). Stressorer 
likställs med riskfaktorer som i stället bör ses utifrån det salutogena perspektivet och resoneras i 
termer av friskfaktorer som befrämjar hälsa. Med friskfaktorer menas de faktorer som har 
betydelse för att individen skall fungera optimalt, må bra och inte drabbas av ohälsa. Åtgärder 
för att skapa och stärka friskfaktorerna måste sättas in där orsaker eller negativ påverkan finns. 
Denna kan finnas utanför individens aktuella arbetsuppgifter. Generella motståndsbrister 
(GMB) visar sig enligt Antonovsky (1991) i individens livserfarenheter av instabilitet, bristande 
entydighet och ojämn arbetsbelastning tillsammans med att individen inte getts möjlighet till 
självbestämmande. Detta påverkar exempelvis självkänslan, vilket i sin tur påverkar möjligheten 
att bemästra en stressfylld situation och sätter ner motståndsresurserna.  
 

”Man kan säga att kärnan i en stressfaktor utgörs av bristen av sammanhang i en upplevd situation i 
kombination med att man givit situationen en känslomässig mening.” (Nilsson, 2002, s. 5).  
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Det som ger kraft att bekämpa stressorer benämner Antonovsky (1991) generella 
motståndsresurser (GMR) till exempel intelligens, självkänsla och socialt stöd, dvs. fenomen 
som ger livserfarenhet och innebär delaktighet och entydighet i livet. Individen upplever att 
det finns en balans mellan hög och låg arbetsbelastning. GMR är intimt förknippat med de tre 
komponenterna: begriplighet som innebär upplevelser av förutsägbarhet, hanterbarhet som 
innebär bra belastningsbalans och meningsfullhet som bland annat leder till engagemang och 
delaktighet (Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002).  

3.1.2. KASAM och arbete 
KASAM är dynamiskt och föränderligt. Ibland rubbas balansen och människan försöker skapa 
ett nytt sammanhang. Det viktigaste här är komponenten meningsfullhet, men vad som är 
meningsfullt kan också förändras. Antonovsky (1991) förknippar meningsfullhet med 
medbestämmande, men medbestämmandet bör vara inom en verksamhet som är socialt 
värdesatt. Att känna glädje och stolthet i sitt arbete menar han är viktigt. Det verkar som att det 
är samhällets värdering av vad som är meningsfullt i verksamheten som är väsentligt. Det 
kommer till uttryck i maktresurser, belöning och prestige.  Arbete i hemmet som ofta utförs av 
kvinnan innehåller stora delar av medbestämmande men värderas trots detta inte som 
meningsfullt. Individen upplever arbetet hanterbart när den egna förmågan synliggörs och 
material samt sociala och organisatoriska resurser ställs till förfogande. Individens yrkesroll ska 
också vara tydlig. Ett högt KASAM-värde upprätthålls genom den egna individens resurser och 
livserfarenheter men också av samhällets värdering av individens arbete. Individen befinner sig 
ständigt i ett dynamiskt tillstånd av obalans där hjärnan registrerar en mängd stressorer. En 
individ med lågt KASAM-värde har svårt att finna inre resurser bland erfarenheter som stärker 
dem utan upplever stressorerna som bördor medan en individ med högt KASAM-värde 
upplever stressorer som utmaningar och hittar lämpliga resurser hos sig själv (Antonovsky, 
1991). En studie av Eriksson & Lindström (2006) visar att KASAM-värdet tenderar att öka 
med åldern.  

3.1.3. KASAM och känslor 
Individen reagerar på stressorer med spänning vilket är ett känslomässigt fenomen. Känslan blir 
primär och är svår att komma ifrån. Individens KASAM-nivå avgör hur denne på ett gynnsamt 
sätt handskas med dessa känslor. Antonovsky (1991) menar vidare att individer med högt 
KASAM-värde uppfattar en stressor som en utmaning och inte en belastning. Känslorna blir 
mer fokuserade och lättare att reglera än för de individer som har ett lågt KASAM-värde. I 
vilken grad individen är medveten om sina känslor påverkar också KASAM.  Individer med 
högt KASAM-värde är oftare medvetna om sina känslor, kan beskriva dem och känner sig 
mindre hotade av dem. Känslorna utgör en ändamålsenlig respons på verkligheten i den 
situation som individen befinner sig i. 

3.2. Begrepp besläktade med KASAM 
Self- efficacy 
Self-efficacy begreppet introducerades första gången av Albert Bandura (1977). Hög grad av 
self-efficacy innebär att en individ känner sig kompetent att utföra handlingar med önskat 
resultat. Bandura (1977) menar vidare att individer med lågt self-efficacy värde tvivlar på sin 
egen förmåga. Self-efficacy påverkar en individs motivation och förmåga att arbeta vidare trots 
motgångar eller motstånd. Begreppet är i hög grad kontextbundet och skiljer sig mellan olika 
sammanhang. Self-efficacy reflekterar en upplevelse av kontroll att möta krav från omvärlden 
och kan ses som tillit till sin egen förmåga att möta vissa stressorer. Self-efficacy påverkas av 
individens fysiska anspänning, övertalning från andra, samt egna och andras erfarenheter.  
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Försök har gjorts att mäta ett övergripande mått av self-efficacy som innefattar en generell tro 
på sin egen förmåga att hantera nya eller krävande situationer (Schwarzer, Scholz, Donna, & 
Sud 2002; Shlomo & Leyser, 2006). Schwarzer & Scholz, (2000) menar också att self-efficacy 
påverkar hur en individ mår, tänker och agerar. Individer med lågt self-efficacy känner oftare 
än andra ängslan och hjälplöshet, har sämre självförtroende och tänker pessimistiskt om vad de 
utfört och sin egen personliga utveckling.  
 
Locus of Control 
Locus of Control definieras av Julian B. Rotter (refererad av Glazer, Stetz, & Izso, 2004) som 
intern respektive extern kontrolluppfattning. Extern Locus of Control innebär att individen 
förlägger kontrollen av exempelvis den egna hälsan till yttre externa krafter som exempelvis 
ödet eller tillfälligheter. Intern Locus of Control innebär att individen tror sig själv ha förmåga 
att ha inflytande över sin hälsosituation och uppfattar de egna handlingarna som avgörande för 
den egna hälsan. För att gynna utvecklingen mot intern Locus of Control bör individen få 
stöd, värme och möjlighet att få ta ansvar ( Ryden & Stenström, 2004).  
 
Kognitiv hardiness 
Kobasa (1979) har myntat begreppet kognitiv hardiness som visar hur stresståliga individer 
hanterar stressfyllda situationer. Hon menar att individen möter den förändrade situationen och 
upplever sig ha kontroll och/eller kan påverka situationen. Individen är aktiv i sitt bemästrande 
av den stressfyllda situationen. Vidare menar Kobasa (1979) att individen använder sig av intern 
Locus of Control, ser sitt eget värde och vad som ska prioriteras. Utgången av situationen 
beror på de egna valen och handlingarna.  
 
Coping 
Coping betecknar hur individen anpassar sig till och hanterar stressfyllda situationer. Lazarus 
och Folkman (1984) visade hur en individs copingmönster styr uppfattningen av en stressfull 
situation och hur individen då bemästrar denna situation. Lazarus (1992) menade att den 
subjektiva tolkningen av en stressfylld händelse var mer betydelsefull än händelsen i sig. Han 
menade också att coping och försvar är nära besläktade och kanske samma fenomen när det 
gäller bemästringsmönster för att skydda sig mot obehagliga känslor. Han definierade coping 
som en process för att hantera yttre och inre krav. Kraven skall av individen ha uppfattats som 
krävande eller stressfyllda. Han indelade coping i två strategier, problemfocuserad och 
emotionsfocuserad. Exempel på copingstrategier är omtolkning, undvikande, distraktion, ge 
utlopp för känslor, söka socialt stöd, finna mening i det som inträffat, acceptans och 
omorientering samt känna kontroll över problemet. Coping och self-efficacy har vissa samband 
genom att individer som upplever att de har förmågan att klara av sina arbetsuppgifter använder 
effektiva copingstrategier för att kunna bemästra svåra arbetssituationer (Jex & Bliese, 1999). 

3.3. Hertzbergs tvåfaktorteori 
Enligt Hertzbergs (Hertzberg, Mausner, & Sniderman 1993) tvåfaktorteori påverkas 
människans inställning till sitt arbete av två faktorer, hygien- och motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorer är yttre faktorer som gör att vi inte blir missbelåtna men de ger ingen 
tillfredsställelse eller högre motivation. Om inte lönen betalas ut i tid skapas missnöje men 
betalas den ut i tid så går det nästan omärkt förbi. Hygienfaktorerna kan vara arbetsvillkor, lön, 
jobb, status och kvalitet i ledningen. Motivationsfaktorer är inre faktorer som är nödvändiga för 
att motivera till bättre prestation. Motivationsfaktorer kan vara prestation, erkännande, ansvar 
för uppgift, intressant jobb, befordran och tillväxt. Kombinationer av hygien- och 
motivationsfaktorer kan resultera i fyra situationer. När båda är höga inträffar en ideal situation 
där anställda är motiverade och har få klagomål. När hygienfaktorerna är höga men 
motivationsfaktorerna är låga har anställda få klagomål men är inte motiverade. När 
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hygienfaktorerna är låga och motivationsfaktorerna höga är de anställda motiverade men har 
många klagomål. Jobbet uppfattas som stimulerande och spännande men arbetsförhållandena 
uppfattas som mindre bra. Den fjärde situationen är då båda hygien- och motivationsfaktorerna 
är låga, vilket leder till att anställda klagar mycket och inte känner sig motiverade. 
 

 

4. METOD 

4.1. Försökspersoner 
I studien ingick 43 lärare verksamma inom årskurs ett till sex på tre olika grundskolor i Luleå 
kommun. Lärarna var mellan 28 och 61 år och hade arbetat från tre till över 20 år inom 
läraryrket (Tabell 1). Enkäten delades ut till 60 lärare och 43 besvarades vilket gav en 
svarsfrekvens på 62 %.  
 

Tabell 1. Lärares tid i yrket angivet i år. 
 

Tid i yrket (år) (n=43) 
8   
15  
9  
2  

0 – 4 
5 – 9 

10 – 14 
15 – 19 
20 > 9  

 
 

4.2. Material 
Antonovskys (1991) teori om KASAM styrde valet av frågeformulär (Bilaga 1). Antonovskys 
(1991) livsfrågeformulär består av 29 frågor som besvaras med hjälp av en sjugradig skala. 
Teoretiskt är lägsta möjliga värdet 29, det högsta 203 och 140 är ett genomsnitt för friska 
personer. Över 160 poäng har personen ett högt KASAM-värde och under 120 är personens 
KASAM-värde lågt. Originalformulärets frågor rör hela livet. En omformulering av frågorna 
genomfördes för att fokusera på lärares yrkesliv, istället för ”livet” skrevs ”yrkeslivet”. 
Antonovsky (1991) menade att skalan KASAM är en helhet och att dess tre komponenter inte 
är några delskalor, vilket innebär att normerande värden på någon av dessa komponenter inte 
finns. I enkäten (Bilaga 1) ingick även frågor om ålder, tid i yrket samt uppskattning av egen 
hälsa. I den avslutande delen fick lärarna ange olika faktorer som gör att de mår bra respektive 
dåligt i arbetet. Här ingick också en fråga om pedagogisk samsyn kunde bidra till lärares 
upplevelse av välbefinnande eller inte.  

4.3. Procedur 
Efter kontakt med rektorerna bestämdes att de skulle dela ut enkäten (Bilaga 1) till skolans 
arbetslagsledare som ansvarade för att deras arbetslag fyllde i och lämnade in enkäten. 
Rektorerna ansåg att det passade bra att dela ut enkäterna under ett personalmöte. Vid tre olika 
tillfällen påmindes rektorerna om enkäterna. På enkätens första sida presenterades författarna 
och syftet med enkäten beskrevs samt att data skulle behandlas anonymt. Lärarna informerades 
också om att det var frivilligt att svara på enkäten. Lärarna uppmanades att svara så 
sanningsenligt som möjligt. Författarna ställde sig också tillgängliga för eventuella frågor genom 
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att lämna sina kontaktuppgifter. Innan enkäterna lämnades ut genomfördes en 
pilotundersökning. Fyra utomstående lärare svarade på enkäten och gav synpunkter vilket 
resulterade i några grammatiska förändringar.   

4.4. Avgränsning 
Då pedagogisk samsyn är ett relativt nytt begrepp i skolans värd, valde författarna att dela ut 
enkäten till skolor där det antogs att det fanns en förkunskap om pedagogisk samsyn, dvs. att 
det var ett för dem vedertaget begrepp samt att det var en del av lärarnas dagliga arbete. Det 
faktum att författarna är pedagoger och hade en förkunskap om pedagogisk samsyn påverkade 
valet. Grundskolans årskurs 1 – 6 är enligt författarna en skolform där det arbetas utifrån en 
pedagogisk samsyn. 

4.5. Databehandling 
De statistiska beräkningarna har genomförts i statistikprogrammet SPSS 14,0.  
 
 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

5.1. KASAM 
Tabell 2 visar att medelvärdet för det totala KASAM-värdet (29 frågor) var 114,4 vilket är lågt i 
jämförelse med medelvärdet för KASAM 146,1 i Norden enligt en normgivande studie 
genomförd 1985 (Antonovsky, 1991). Medelvärdet var högst för komponenten hanterbarhet och 
lägst för komponenten meningsfullhet (42,6 resp. 32,7). Vid justering av komponenternas 
medelvärde efter antalet frågor inom varje komponent visade det sig att komponenten 
hanterbarhet (10 frågor) hade högst medelvärde begriplighet (11 frågor) lägst och meningsfullhet (8 
frågor) hade ett medelvärde däremellan (4,2, 3,5 resp. 4,0). Endast 11 av de 43 lärarna hade ett 
KASAM-värde inom genomsnittsområdet, 120 – 160 KASAM.  
 

Tabell 2. KASAM med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.  

 
 
Komponenter 

   M 
(n= 43) 

 
Std. 

     M 
Normvärde 

 
Std. 

KASAM 114,4 10,0 146,1 19,9 
Begriplighet 38.9 5,2   
Hanterbarhet 42.6 5,0   
Meningsfullhet 32,7 5,1   

 
 
Signifikanta korrelationer erhölls mellan totala KASAM och komponenten begriplighet, r=.65, 
p<.0,000, mellan KASAM och hanterbarhet, r=.48, p<.0,000 och mellan KASAM och 
meningsfullhet, r =.78, p<.0.001.  

5.2. Hälsa och ålder 
Lärarna uppskattade sin hälsa, utifrån en skala där värdet sju är sämsta tänkbara och ett bästa 
tänkbara. Medelvärdet var 2,6. Ingen av lärarna angav värdena sex eller sju, dvs. ingen ansåg sig 
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ha en mycket dålig eller dålig hälsa. Fem lärare angav värdet fyra. Sex av lärarna uppskattade sin 
hälsa som bästa tänkbara medan 15 angav värdet två. En jämförelse gjordes mellan faktorerna 
KASAM, ålder och hälsa. Inga signifikanta korrelationer erhölls mellan dessa.  
 

5.3. Välbefinnande 
Tabell 3 visar de faktorer som lärarna ansåg bidrog till att de mådde bra. Dessa utgjordes främst 
av kontakten med arbetskamrater. Den faktor som därnäst bidrog till lärarnas välbefinnande var 
kontakten med eleverna: ”kontakt med barnen”, ”få se människor växa” och ”stötta och uppmuntra 
barn”. Arbetsledning var en annan vanligt förekommande faktor. När det gällde pedagogisk 
samsyn angav lärarna exempelvis: ”kollegor arbetar åt samma håll”, ”tolerans och acceptans”, 
”pedagogiska diskussioner” och ”stötta och uppmuntra”.  
 

Tabell 3. Faktorer som främjar välbefinnandet. Vissa av lärarna har angett flera 
faktorer. 

 
  Faktorer Antal  

  (n=35) 
Relation med arbetskamrater 27 
Kontakten med elever 23 
Arbetsledning 19 
Pedagogisk samsyn 15 
Självständighet 8 

 
 
Tabell 4 visar de faktorer som lärarna ansåg påverkade välbefinnandet negativt. Den mest 
förekommande orsaken till att lärarna inte mådde bra var stress, som exemplifierades med 
”tidspress”, ”tidsbrist”, ”krav”, ”otillräcklighet”, samt ”ångest över undervisning och elever”. 
Arbetsledning återkom här som en faktor som bidrog till att lärarna inte mådde bra. Det 
exemplifierades med ”dålig ledning”, ”otydliga direktiv från chefer” samt ”otydliga ansvarsområden”. 
När det gällde elever angavs ”elever saknar respekt”, ”elever med komplexa problem” samt 
”ungdomar som mår dåligt” som exempel. Även relationen med arbetskamrater återkom här som 
en negativ faktor hos tio lärare. Nio lärare uppgav arbetsmiljön som en negativ faktor, exempel 
på detta var ”ljudvolym och buller” och ”saknar arbetsrum”. 
 
             Tabell 4 Faktorer som påverkar välbefinnandet negativt. Vissa av lärarna har angett flera 

faktorer. 
 

Faktorer Antal  
 (n=28) 

Stress 21 
Arbetsledning 13 
Elever 11 
Arbetskamrater 10 
Arbetsmiljö 9 
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5.4. Pedagogisk samsyn 
Lärarna fick beskriva sin upplevelse av pedagogisk samsyn genom att gradera dess betydelse för 
välbefinnande, kontroll och känsla mellan ett och sju. Ett innebär inte viktig alls för 
välbefinnandet/ingen kontroll/negativ känsla och sju mycket viktig för välbefinnandet/full 
kontroll/positiv känsla.   
 
Tabell 5 visar hur viktig pedagogisk samsyn var för lärarnas välbefinnande (M=6,4), graden av 
kontroll lärarna upplevde sig ha över pedagogisk samsyn, (M=4,7) och lärarnas känsla inför 
pedagogisk samsyn (M=5,6). 

 
Tabell 6. Pedagogisk samsyn en faktor som påverkar välbefinnandet (skala 1 – 7).    

 
Pedagogisk samsyn   M 

(n=36) 
 
Std. 

Viktig för välbefinnandet 
 

6,4 0,9 

Påverka/kontrollera  
 

4,7 1.3 

Känsla inför  
 

5,6 1,5 

 
 
 

6. DISKUSSION 
 

6.1. KASAM 
Resultaten visade ett lågt KASAM-medelvärde (114,4). Normativa studier visar att ett generellt 
genomsnitt för friska personer är 146 KASAM poäng. Över 160 poäng har personen ett högt 
KASAM-värde under 120 ett lågt. Samtliga lärare i studien arbetade i samma kommun i vilken 
en etablering av friskolor hade skett. Detta har lett till brist på elever och uppsägningar, som 
möjligen kan ha lett till oro inför framtiden. En annan förklaring kan vara tidpunkten för 
datainsamlingen. Den genomfördes på vårterminen när arbetsbelastningen är hög. Ytterligare 
en förklaring kan vara att här ses baksidan av många lärares engagemang. De kanske brinner för 
sitt arbete och arbetar gränslöst tills det tar stopp. Det låga resultatet kan även bero på att 
lärarna upplevde en situation i skolan där de inte hade en känsla av sammanhang i sin lärarroll.  
Resultaten visade också att 11 av lärarna i studien hade KASAM-poäng mellan 120 och 140 
dvs. ett svagt genomsnittligt KASAM inom genomsnittsområdets nedre del. Dessa kanske hade 
starkare självkänsla och större socialt nätverk än de som hade ett lågt KASAM-värde. De kan 
möjligen också ha haft en jämnare arbetsbelastning.   
 
Resultaten visade vidare att komponenten hanterbarhet hade högst medelvärde av de tre och 
begriplighet hade det lägsta. Enligt Antonovsky (1991) kan vissa lärare som ligger lågt på 
komponenten begriplighet ändå uppleva att situationen går att hantera. En tänkbar förklaring 
till det högre medelvärdet på hanterbarhet kan vara att många av lärarna hade lång 
yrkeserfarenhet vilket gör att de kan ha upplevt sig ha kontroll över sin pedagogiska 
verksamhet trots att många nya arbetsuppgifter lagts på dem.   
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6.2. Hälsa/ålder 
Den generellt låga KASAM-poängen som lärarna visade och den relativt höga hälsoupplevelsen 
de angav är motsägelsefullt. Det kan tyda på att lärarna upplevde sig som friska men att de i sin 
yrkesroll upplevde en vilsenhet i tillvaron som kanske bottnar i brist på sammanhang. 
Ytterligare en tänkbar förklaring till att KASAM-resultatet var lågt men att hälsan var god kan 
vara att individen upplevde stressorerna som för stora att hantera. Att söka stöd i varandra för 
att diskutera sina upplevelser är en copingstrategi för att bemästra sin situation. En annan 
copingstrategi som också möjligen användes var att omtolka situationen och göra som de alltid 
gjort. Det kan tänkas att detta upplevdes öka känslan av kontroll (Antonovsky 1991; Lazarus, 
1992). Av de 43 deltagande lärarna upplevde 21 sin hälsa som god till bästa tänkbara vilket är 
viktigt att påpeka. Det kan tänkas att dessa hade en vardag både i och utanför skolan som 
uppfyllde deras behov av socialt stöd och begriplighet i tillvaron. Frågans utformning kan också 
förklara motsägelsefullheten.  
 
Enligt Eriksson & Lindström (2005) tenderar KASAM-värdet att öka med åldern. Det skulle 
kunna vara så att de som är äldre har utvecklat ett starkt KASAM-värde genom åren. Det kan 
också vara ett naturligt urval, dvs. de som har drabbats av ohälsa eller vantrivsel kanske inte 
finns kvar i arbetet. I denna studie ökade inte KASAM med åldern, vilket kan bero på att äldre 
deltagare var få endast 13 var över 50 år. Det är svårt att veta hur dessa lärares KASAM-värde 
har förändrats genom åren eftersom det inte har analyserats.   

6.3. Välbefinnande 
Arbetsledning och relationen med arbetskamrater var två viktiga faktorer som både främjade 
välbefinnandet och påverkade det negativt. Enligt Hertzberg (1993) tillhör dessa faktorer 
hygienfaktorerna. Relationer kan ses som en motivationsfaktor eftersom nära samarbete i 
arbetslag är en del av lärarens pedagogiska arbete. ”Kollegor arbetar åt samma håll” det vill säga 
pedagogisk samsyn samt motsatsen ”avsaknad av pedagogisk samsyn” var några exempel. Detta 
bekräftar komplexiteten och utsattheten i skolan som också Ellmin (1998) påpekade. Elever var 
en annan motivationsfaktor som hade positiv och negativ påverkan på välbefinnandet. Fler av 
lärarna ansåg att elever påverkade deras välbefinnande mer positivt än negativt. De beskrev 
också att de flesta elever är trevliga, vill lära sig och tar eget ansvar utifrån sin ålder och att det 
var en förmån att få arbeta med unga människor där den egna personligheten påverkar och 
inverkar på ungas liv, ”få se människor växa”. Det var möjligen dessa lärare som upplevde 
välbefinnande. De fann pedagogisk samsyn som väsentlig för att ytterligare förbättra både den 
yttre och den inre miljön i skolan.  Det är intressant att hygienfaktorn arbetsledning till största 
delen sågs som positiv men de angav också att otydlighet från ledningen påverkade 
välbefinnandet negativt. Detta kan bero på att de använde sig av någon av copingstrategierna 
exempelvis att de gjorde som de alltid har gjort trots nya direktiv. De lyssnade inte längre på 
det som kom från arbetsledningen eller kanske var det så att de inte trodde sig ha förmågan att 
komma igång med något nytt och avstod därför.  De skyllde kanske på otydlighet från rektor 
eller organisationen. Detta bör beaktas och tas på allvar då det kan bero på 
kommunikationsproblem mellan de anställda och ledningen (Bolman & Deal, 2005).  
 
Det är ganska tydligt att lärare utsätts för många stressorer i sitt arbete. Antonovsky (1991) 
menar att med ett lågt KASAM-värde har individen få resurser att möta stressorer och 
mobilisera copingstrategier för att handskas med situationen. Självkänslan och motivationen för 
arbetet kan minska. De upplever sig förlora sammanhang i det de gör och den egna tilliten att 
hantera elevsituationer minskar (Bandura, 1977). Lärare har lite utbildning och erfarenhet av 
hur de ska hantera svåra eller problemfyllda elever och eleverna kan bli en börda. Dessa 
situationer blir riskfaktorer i arbetet. Tilliten till sin egen copingförmåga att hantera olika 
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stressorer minskas (Schwarzer & Scholz, 2000; Schwarzer et. al., 2002). Elever och fler och nya 
arbetsuppgifter blir riskfaktorer och läraren upplever en slags hjälplöshet i sin situation (Ryden 
& Stenström, 2004). En uppgiven och pessimistisk syn på sitt pedagogiska arbete uppstår där 
lärare känner att de förlorat kontrollen (Kobasa, 1979; Antonovsky, 1991; Glazer et.al., 2004). 
Lärarna beskrev tidspress, krav och otillräcklighet i arbetet som bidragande orsaker till stressen. 
Det skulle kunna vara så att det finns för många olika arbetsuppgifter och för få individer som 
skall göra detta arbete. Stress kan ses i denna studie som den största riskfaktorn till att lärare mår 
dåligt vilket påverkar hälsan negativt. En paradox som framkom i resultaten var lärarnas 
upplevda goda hälsa i jämförelse med deras upplevelse av stress. Det är ett faktum som inte är 
lätt att förklara. Kanske kunde den arbetsrelaterade stressen bemästras i privatlivet. 

6.4. Pedagogisk samsyn 
Pedagogisk samsyn var en faktor som lärarna ansåg främjade hälsan i yrkesrollen. I detta 
begrepp ingår även pedagogiskt samarbete där lärare får möjlighet att reflektera över, och 
diskutera, sitt pedagogiska arbete med varandra. De flesta av lärarna ansåg att det var viktigt och 
främjande för välbefinnandet med pedagogisk samsyn men de upplevde samtidigt att de hade 
relativt liten möjlighet att påverka och kontrollera arbetet med pedagogisk samsyn. Några av 
lärarna upplevde en tveksam känsla inför pedagogisk samsyn möjligen beroende på att det är ett 
nytt och annorlunda sätt att arbeta på. Lärare har tidigare arbetat ensam i klassrummet med 
liten insyn från kolleger och det kan kanske vara svårt att förändra till ett mer öppet arbetssätt. 
Lärarnas upplevelse av att pedagogisk samsyn var viktig kan tolkas som att de önskade mer 
samarbete men att de hade problem med att få tid med diskussioner om den pedagogiska 
värdegrunden, dvs. hur det pedagogiska arbetet skall utföras, och i vilken form, i en redan 
tidigare full agenda. Lärare, men också elever, upplever att skolan förändras snabbt och 
valfriheten ökar jämfört med ett antal decennier sedan. Detta kan kanske göra det svårt för 
lärare att orientera sig i tillvaron. Oordning i klasserna och att läraren får ägna sin arbetstid åt 
”polis och kuratorsjobb” (Normell, 2006, s. 41) utan utbildning för detta.  Samtidigt som det 
pedagogiska arbetet skall genomföras. Lärare befinner sig ofta i en utsatt situation med många 
krav som ställs samtidigt. Eleverna rycker och drar och det kan vara svårt att sortera vad som är 
klokt att göra. Känslor av otillräcklighet uppstår och leder till att läraren känner sig svag i sitt 
ledarskap. Läraren använder copingstrategier (Normell, 2005) för att stå ut dvs. skyller på andra, 
organisationen, skolverket eller rektor. Lärarna kan också skylla på sig själva genom att 
nedvärdera sig själva och sitt pedagogiska arbete. De vägrar kanske att delta i samarbetet 
(Antonovsky, 1991; Normell, 2004). De lärare som upplever välbefinnande i sitt arbete kanske 
upplever förändringar som en drivkraft och motivationen hos dem ökar. De kan prioritera och 
se värdet i sina egna pedagogiska handlingar (Kobasa, 1979; Antonovsky, 1991; Glazer et.al., 
2004).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna som deltog i denna studie hade en låg känsla av 
sammanhang men de upplevde sin hälsa som god. Det var många faktorer som påverkade deras 
välbefinnande däribland eleverna och pedagogisk samsyn. Pedagogisk samsyn var en faktor som 
var viktig för lärarnas välbefinnande samtidigt som den upplevdes svår att påverka och 
kontrollera. 

6.5. Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten mäter noggrannhet och säkerhet i en studie. Om säkerheten är låg är det svårt att 
besvara de frågor som studien söker besvara. Studien bör kunna upprepas och då erhålla 
konsistens i svaren (McQueen & Knussen, 2006). Studiens syfte var att mäta lärares känsla av 
sammanhang och upplevda hälsa samt vilka faktorer som påverkar lärares upplevelse av 
välbefinnande eller inte. Avsikten var också att studera om pedagogisk samsyn var en av de 
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faktorer som lärare ansåg gav dem välbefinnande. En enkätundersökning valdes där lärare 
besvarade frågor utifrån Antonovskys (1991) livsfrågeformulär med en viss modifiering samt 
ytterligare frågor om hälsa, ålder och tid i yrket. Lärarna fick också själva lista faktorer som 
påverkade deras välbefinnande eller inte.  
 
Enligt Eriksson och Lindström (2005) beskrivs 15 olika versioner av livsfrågeformuläret som 
jämförts med originalet och resultatet visar att korrelationen är acceptabel dem emellan. Den 
modifiering som gjorts i denna studie avseende livsfrågeformuläret, en ändring från att gälla 
yrkeslivet i stället för livet, torde därmed inte ha påverkat validiteten eller reliabiliteten vilka 
anses vara höga. Antonovsky (1991) menar att om KASAM-värdet är högre än 190 eller lägre 
än 70 kan det bero på feltolkade instruktioner eller brister i uppriktighet. Resultaten i denna 
studie låg inom gränserna för vad som är acceptabelt, lärarna i denna studie kan antas ha förstått 
och svarat sanningsenligt. 
 
Validiteten är ett mått på att studien mäter det den är avsedd att mäta (McQueen & Knussen, 
2006). För att säkra validitet i den del som tillagts i studien om lärares upplevelse av 
välbefinnande och pedagogisk samsyn genomfördes en pilotstudie i vilken fyra utomstående 
lärare fick besvara enkäten för att kontrollera om de begrepp som användes uppfattades som 
relevanta för forskningsfrågorna och för att fånga upp eventuella språkliga missförstånd. Tre av 
de lärare som deltog i pilotstudien nämnde att det råder en enkättrötthet i kommunen. Det 
faktum att enkäten innehöll många frågor minskade möjligheten att få in fullständigt ifyllda 
enkäter. Frågorna ansågs relevanta och förståeliga av deltagarna i pilotstudien. Att författarna 
inte kunde vara på plats förklarar förmodligen en del av bortfallet. En annan anledning kan vara 
den tidigare påtalade enkättröttheten. Att enkäten delades ut i slutet av vårterminen då många 
lärare upplever en ökad arbetsbörda och är trötta efter en hel skoltermin kan också ha spelat in. 
Extern validitet beskriver studiens replikerbarhet (McQueen & Knussen, 2006). Urvalet av 
lärare ansågs av författarna som lämpliga. Avsikten var att fördjupa kunskapen om det 
pedagogiska arbetet och inte att generalisera resultaten till en större population. För att 
ytterligare säkra validiteten har begrepp som är besläktade med KASAM också 
uppmärksammats och jämförelser och tolkningar har kunnat göras med hjälp av dem. 
Resultaten utgör kanske användbar information som skulle kunna vara till nytta för 
utformningen av lärares arbetsmiljö. En fråga om upplevelse av pedagogisk samsyn valdes för 
att bredda det konventionella i skolan och öppna nya möjliga tankesätt. Att en del lärare valde 
att inte besvara frågan och hur de skiljde sig från dem som valde att besvara den kan ha 
påverkat den externa validiteten. De lärare som valde att besvara frågan var kanske de som 
tidigare hade kommit i kontakt med begreppet och arbetade utifrån detta. Urvalet är relativt 
begränsat vilket också kan påverka validiteten negativt. Intern validitet finns inom 
undersökningsgruppen om alla ovidkommande variabler kontrolleras eller elimineras 
(McQueen & Knussen, 2006). Det är viktigt att respondenterna inte får för mycket 
information innan studien. De kan då påverkas i sina svar, vilket leder till att mätningen inte 
mäter det som var avsikten att mäta. I denna studie fick respondenterna information om 
studiens syfte innan vilket kan ha påverkat dem.   
 
Lärarna ombads att bedöma sin egen hälsa på en skala från ett till sju där ett var bästa tänkbara 
och sju sämsta tänkbara hälsa. Formuleringen sämsta tänkbara kan föra tanken till allvarlig 
sjukdom vilket kan förklara frånvaron av svar på de sjätte och sjunde skalstegen, vilket i sin tur 
kan påverka studiens validitet och reliabilitet.   

6.6. Forskningsetiska överväganden 
Författarnas bakgrund som lärare kan möjligen ha påverkat det objektiva förhållningssättet. En 
risk kan finnas att bedömningarna är subjektiva eftersom författarna har en förtrogenhet med 
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skolans värld. Det har dock varit författarnas mening att vara så objektiva som möjligt.  
Författarna har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och utgått från dem. De 
består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2006). Angreppssättet i denna studie kan diskuteras. Det 
skulle kunna vara så att djupintervjuer penetrerar ämnet bättre och kommer närmare kärnan. 
Den ansatsen når ut till de lärare som redan arbetar med pedagogisk samsyn.   

6.7. Fortsatt forskning 
För att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar det låga KASAM-värdet borde en 
fördjupad analys av lärarnas situation i skolan göras genom djupintervjuer. Detta vore intressant 
för att få en tydligare bild av den pedagogiska samsynens betydelse för det fortsatta arbetet i 
skolan. 
 
En intressant fråga som väckts är hur gör de lärare som hade ett högt KASAM-värde för att 
klara alla stressorer och konflikter i skolan. En tänkbar förklaring kan vara att dessa lärare är mer 
stresståliga och upplever sig ha kontroll över situationen och kan därmed aktivt bemästra den.  
Det skulle vara intressant att studera detta närmare. Viktigt, och vad som bör tas till vara, är de 
resultat som studien i Storuman (2005) visade. Där arbetades det medvetet med att stärka 
friskfaktorerna. Genom att bland annat utveckla kompetens och större samsyn förbättrades 
faktorerna om förtroendet för huvudman/organisation och samsyn. Med ökad trivsel och 
minskad stress som resultat.  
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      Bilaga 1 
 
Enkät 
 
1.   
Vilken ålder har du?  
 
__________ år. 
 
 
 
2.  
Hur länge har du arbetat som lärare?   (Kryssa i lämplig ruta). 
 
1 – 4 år                     
5 – 9 år                     
10 – 14 år                 
15 – 19 år                 
Längre än 20 år      
 
 
 
3.  
Bedöm Din egen hälsa! 
 
       
1 2 3 4 5                 6                    7                           
              
Bästa tänkbara    Sämsta tänkbara 
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4.  
Skriv på listan nedan de faktorer på din skolan som bidrar till att du mår bra?  
  
1:a kolumnen 
Gradera från 1- 7 hur viktig du anser att respektive faktor är som du valt att skriva 
upp. 1 = inte viktig alls och 7 = mycket viktig 
 
2:a kolumnen 
Gradera från 1 – 7 hur mycket du anser att du kan kontrollera faktorn du valt att 
skriva upp. 1 = ingen kontroll alls och 7 = full kontroll 
 
3:a kolumnen 
Gradera från 1- 7 hur vilken fin känslomässig inställning är till den faktor du valt att 
skriva upp. 1 = negativ känsla och 7 = positiv känsla. 
 
 
Faktorer Hur viktig anser du 

att  faktorn du valt 
är för ditt 
välbefinnande 

Hur mycket anser du 
att du kan påverka 
eller kontrollera 
faktorn du valt. 

Din känsla inför  
faktorn du valt 
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5.  
Skriv på listan nedan vilka faktorer på din skolan som bidrar till att du inte mår bra/ 
dåligt? 
 
1:a kolumnen 
Gradera från 1- 7 hur viktig du anser att respektive faktor är som du valt att skriva.  
1= inte viktig alls och 7 = mycket viktig 
 
2:a kolumnen 
Gradera från 1 – 7 hur mycket du anser att du kan kontrollera faktorn du valt att 
skriva. 1 = ingen kontroll alls och 7 = full kontroll 
 
3:a kolumnen 
Gradera från 1- 7 hur vilken fin känslomässig inställning är till den faktor du valt att 
skriva. 1 = negativ känsla och 7 = positiv känsla. 
 
 
 
         
Faktorer Hur viktig anser du 

att denna faktor är 
för ditt 
illabefinnande 

Hur mycket anser du 
att du kan påverka 
eller kontrollera  
faktorn du valt 

Din känsla inför 
faktorn du valt 
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6.   
Hur stor inverkan har Pedagogisk samsyn på skolan för att du skall må bra på din 
arbetsplats? 
 
 

 
Gradera som du gjort tidigare: Kolumn 1, 1 = inte viktigt alls och 7 = mycket viktigt. 
Kolumn 2, 1= ingen kontroll alls och 7= Full kontroll samt 
Kolumn 3, 1= negativ känsla och 7 =positiv känsla 
 
Faktor Hur viktig anser du 

att denna faktor är 
för ditt 
välbefinnande 

Hur mycket anser du 
att du kan påverka 
eller kontrollera 
faktorn 

Din känsla inför  
faktorn 

Pedagogisk samsyn 
 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med pedagogisk samsyn menar vi: Lärare i denna skola har en 
gemensam värdegrundssyn på elever samt att arbetsgruppen har 
gemensam syn på vad som skall läras ut och hur det skall göras samt i 
vilken form det skall göras. 
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Nedan kommer ytterligare några frågor som berör ditt arbetsliv. Varje fråga har 7 
möjliga svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står 
under 1, så ringa in 1:an, om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om 
du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge 
endast ett svar på varje fråga. 
 
 
7.  
När du talar med lärarkolleger , har du då en känsla av att de inte förstår dig: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
har aldrig                                                                             har alltid 
den känslan                                                                          den känslan 
 
 
8.  
När du varit tvungen att göra någonting, som krävde samarbete med andra, kolleger 
hade du då en känsla av att det: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
kommer                                                                            kommer  
inte att bli gjort                                                                     att bli gjort 
 
 
9.  
Tänk på de kolleger, du kommer i kontakt med dagligen. Hur väl känner du de flesta av 
dem: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
tycker att de                                                        känner dem 
är främlingar                                                                          mycket väl 
 
 
10.  
Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket sällan                                                                      mycket ofta 
eller aldrig    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
Luleå Tekniska Universitet                                                                                                    
C/D uppsats 
Anna Karlsson, Karin V. Eklund  

6

 
11.  
Har det hänt, att du blev överraskad av beteendet hos kolleger, som du trodde du kände 
väl: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
har aldrig hänt                                                                    har ofta hänt 
 
 
 
12.  
Har det hänt att kolleger, som du litade på, gjort dig besviken: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
har aldrig hänt                                                                    har ofta hänt 
 
 
13.  
Mitt yrkeslivet är: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
allt igenom  intressant                                                        fullständigt enahanda 
 
 
14.  
Hitintills har mitt yrkesliv: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
helt saknat                                                                          genomgående 
mål och mening                                                                  haft mål och mening 
 
 
15.  
Känner du dig orättvist behandlad: 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                           mycket sällan 
                                                                                              
 
16.  
De senaste tio åren har mitt yrkesliv varit: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
Fullt av förändringar                                                            helt förutsägbart utan 
                                                                                                 förändringar 
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17.  
De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
helt facinerande                                                                   fullkomligt enahanda 
 
 
18.  
Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på yrkeslivet: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
Det går alltid                                                                     Det finns ingen 
att finna en                                                                        lösning på 
lösning på                                                                          svårigheter 
svårigheter   
19.  
När du tänker på ditt yrkesliv, händer det mycket ofta att du: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
känner hur                                                                           frågar dig själv 
härligt det                                                                            varför du över- 
är att arbeta                                                                         huvudtaget arbetar 
i skolan                                                                                 i skolan 
 
 
20.  
När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
alltid förvirrande                                                                 fullständigt solklar 
och  svår att finna                                                                        
i skolan                                                                                
 
 
21.  
Är dina dagliga arbetssysslor: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
en källa till                                                                            en källa till 
nöje och djup                                                                        leda och otillfredsställelse  
tillfredsställelse                                                                 
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22.  
I framtiden kommer ditt yrkesliv förmodligen att vara: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
fullt av förändringar                                                              helt förutsägbart 
utan att du vet vad                                                                  och utan  
som händer härnäst                                                                överraskande 
                                                                                                  förändringar 
 
23.  
När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
Tänka det om                                                                        säga ”Det var det” 
och om igen                                                                           och sedan gå  
                                                                                               vidare 
 
24.  
Har du mycket motstridiga känslor och tankar: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                           mycket sällan/aldrig 
 
 
25.  
När du gör någonting, som får dig att känna dig väl till mods i skolan: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
kommer du säkert                                                                 kommer det säkert 
att fortsätta att            att hända något som 
känna dig väl till mods                                                          förstör den goda känslan 
 
                                     
26.  
Händer det att du har känslor inom dig, som du helst inte vill känna: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                           mycket sällan/aldrig 
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27.  Du är inställd på att ditt personliga yrkesliv i framtiden kommer att vara: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
helt utan mål                                                                         fyllt av mål och 
mening                                         mening 
 
 
28.  
Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas kollegor, som du kan lita på: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
det är du                                                                                 det tvivlar du på 
säker på                                                                                   
 
 
29.  
Händer det, att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                         mycket sällan/aldrig 
                                                             
30.  
Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 
Hur ofta har du känt det så: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
aldrig                                                                                   mycket ofta 
 
 
31.  
När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
du över- eller                                                                     du såg saken i  
undervärderat                                                                    dess rätta  
dess betydelse                                                                    proportion 
 
 
32.  
När du tänker på svårigheter, som du troligtvis kommer att möta i ditt arbete har du då 
en känsla av att: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
du alltid kommer                                                               du inte kommer  
att lyckas över-                                                                 att lyckas över- 
vinna svårigheterna                                                           vinna svårigheterna 
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33.  
Hur ofta känner du, att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt arbete: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                         mycket sällan/ 
                                                                                            aldrig 
 
34.  
Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
mycket ofta                                                                         mycket sällan/ 
   
                                                                                          aldrig 
35.  
Livet är: 
 
1               2               3               4               5               6               7 
allt igenom                                                                        fullständigt 
intressant                                                                           enahanda 
 
Tack för din medverkan. 


