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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utreda om det fanns kvantitativa och kvalitativa skillnader i elevers 

upplevelser av hur meningsfullt livet i allmänhet och skolan är, vad som är meningsfullt i skolan 

samt om de har långsiktiga mål med sin framtid och om det skiljer sig åt mellan elever på en 

Kunskapsskola och en skola utan liknande arbetsformer. Syftet med studien var också att 

undersöka om det fanns något samband mellan elevernas upplevelser av meningsfullhet i livet 

och i skolan. Kunskapsskolan valdes ut som skola av intresse för studien då eleverna på skolan 

planerar, genomför och följer upp sina personliga mål, vilket i tidigare studier visat sig ha positiv 

påverkan på upplevelsen av mening. De teoretiska utgångspunkterna som anammades var 

begreppet meningsfullhet inom Antonovskys teori om känslan av sammanhang, KASAM, samt 

ungdomars innehav och strävan efter mål och mening i livet enligt teorin om Youth purpose.  

I studien användes en kvantitativ och en kvalitativ delstudie. 127 högstadieelever från de två 

skolorna deltog i en enkätundersökning och sex elever från samma skolor deltog i en 

intervjuundersökning. De kvantitativa resultaten analyserades med hjälp av olika statistiska 

metoder genomförda i statistikprogrammet SPSS och de kvalitativa resultaten analyserades med 

en tematisk analys. Studiens resultat visade inga signifikanta skillnader mellan elevernas 

upplevelser av meningsfullhet i livet mätt i KASAM och Youth purpose på de två skolorna. Inte 

heller redovisades signifikanta skillnader mellan elevernas upplevelse av den totala 

meningsfullheten i skolan. Däremot påvisade resultaten att Kunskapsskolans elever upplevde 

arbetssätten, med egen planering och valfrihet i uppgifter, studieplats och ämne, som signifikant 

mer meningsfulla än elever på den andra skolan. Därtill uppmättes ett signifikant samband mellan 

elevernas upplevelser av meningsfullhet i livet och i skolan. Resultaten från den kvalitativa studien 

visade att elever från båda skolor upplever samma faktorer som meningsfulla i skolan. De 

faktorer som upplevdes som meningsfulla i skolan var arbetssätten, relationer till lärare och 

kompisar, betyg samt tillägnandet av kunskaper. Eleverna på Kunskapsskolan upplevde att 

arbetssätten och personliga relationer till lärare var mer meningsfulla och motiverande än betyg 

och relationer till kompisar. Eleverna på den andra skolan upplevde ett omvänt förhållande 

gällande dessa faktorer. Förekomsten av långsiktiga mål skiljde sig snarare åt mellan enskilda 

elever än mellan skolorna. De elever som uppgav att de hade långsiktiga mål, såg studier, arbete 

och i viss mån god ekonomi som något mycket viktigt inför framtiden. Sammanfattningsvis 

konstaterades att arbetssätten i skolan är av större betydelse för elever på Kunskapsskolan men 

att det inte verkar vara avgörande för elevernas upplevelser av meningsfullhet i livet och i skolan, 

utan att andra faktorer såsom sociala relationer och betyg också har betydelse för elevernas 

motivation och upplevelse av mening.  

 

Nyckelord: meningsfullhet, målmedvetenhet, motivation, KASAM, Youth purpose, elever. 



 

 

 

Innehåll 

1. Inledning .........................................................................................................................1 

1.1 Disposition av ansvarsfördelning ................................................................1 

2. Bakgrund .........................................................................................................................2 

3. Litteraturöversikt ...........................................................................................................3 

3.1 Teroetiska utgångspunkter ............................................................................3 

3.1.1 Känslan Av SAMmanhang - KASAM .......................................3 

3.1.2 Youth purpose ...............................................................................5 

3.2 Tidigare forskning ..........................................................................................7 

3.2.1 Ungdomars upplevelse av mening och mål med livet .............7 

3.2.2 Motivation och måluppfyllelse i skolan hos unga ....................8 

3.2.3 Youth purpose och skola .............................................................9 

3.2.4 KASAM hos ungdomar ............................................................ 10 

3.2.5 Kunskapsskolan .......................................................................... 11 

4. Syfte och problemformulering .................................................................................. 13 

5. Metod ........................................................................................................................... 14 

5.1 Urval .............................................................................................................. 14 

5.2 Kvantitativ metod för datainsamling – enkät ......................................... 14 

5.2.1 Urval enkät .................................................................................. 15 

5.2.2 Mått av meningsfullhet .............................................................. 15 

5.2.3 Genomförande av enkätstudien ............................................... 16 

5.2.4 Kvantitativ databearbetning och analysmetod ....................... 16 

5.3 Kvalitativ metod för datainsamling – intervju ........................................ 17 

5.3.1 Urval intervju .............................................................................. 18 

5.3.2 Intervjuguide ............................................................................... 18 

5.3.3 Genomförande av intervjustudien ........................................... 18 

5.3.4 Kvalitativ databearbetning och analysmetod ......................... 19 

5.4 Etiska överväganden ................................................................................... 19 

5.5 Reliabilitet och validitet .............................................................................. 20 

5.6 Reflektion över metoden ........................................................................... 21 



 

 

 

6. Resultat och analys...................................................................................................... 22 

6.1 Kvantitativt resultat och analys ................................................................. 22 

6.1.1 Elevers upplevelse av mening mätt i KASAM....................... 22 

6.1.2 Elevers upplevelse av mål och mening mätt i Youth purpose23 

6.1.3 Elevers upplevelse av hur meningsfull skolan är ................... 24 

6.1.4 Samband mellan meningsfullhet i livet och i skolan ............. 25 

6.2 Kvalitativt resultat ....................................................................................... 26 

6.2.1 Arbetssätt ..................................................................................... 26 

6.2.2 Relationer till lärare .................................................................... 27 

6.2.3 Relationer till kompisar ............................................................. 28 

6.2.4 Tillägnande av kunskaper .......................................................... 29 

6.2.5 Mål och betyg .............................................................................. 30 

6.2.6 Sammanfattning av resultaten .................................................. 31 

7. Diskussion.................................................................................................................... 32 

7.1 Kvantitativ diskussion ................................................................................ 32 

7.1.1 Elevers upplevelse av mening i livet mätt i KASAM ............ 32 

7.1.2 Elevers målmedvetenhet och meningsfullhet mätt i Youth Purpose

 ..................................................................................................................... 33 

7.1.3 Elevers upplevelse av hur meningsfull skolan är ................... 34 

7.1.4 Samband mellan meningsfullhet i livet och i skolan ............. 36 

7.2 Kvalitativ analys och diskussion ............................................................... 36 

7.2.1 Arbetssätt ..................................................................................... 37 

7.2.2 Relationer till lärare .................................................................... 37 

7.2.3 Relationer till kompisar ............................................................. 38 

7.2.4 Tillägnande av kunskaper .......................................................... 39 

7.2.5 Mål och betyg .............................................................................. 39 

7.3 Avslutande diskussion ................................................................................ 41 

8. Konklusion .................................................................................................................. 44 

Referenser ........................................................................................................................ 45 

Bilaga 1 – enkät 

Bilaga 2 – missivbrev enkät 

Bilaga 3 – intervjuguide 

Bilaga 4 – missivbrev intervju 



 

1 

1. Inledning 

Som blivande lärare kommer vi i vårt dagliga arbete bemöta elever med olika förutsättningar, 

intressen och erfarenheter. Vi upplever, precis som flera medier rapporterar, att elever i skolan 

känner en ökad stress och minskad motivation. Under vår utbildning på lärarprogrammet har vi 

fått uppfattningen om att då elever får utöva inflytande i undervisningen, vilket medför ökat 

ansvar och egna initiativ, ökar elevernas motivation och upplevelse av mening i skolarbetet. Det 

är därför intressant för oss att undersöka om elevers upplevelse av mening och motivation i livet 

och i skolan, skiljer sig åt mellan skolor som arbetar olika mycket med självständighet och 

inflytande.   

För att skapa en god relation med elever, samt kunna påverka och motverka den negativa 

utvecklingen i välmående, anser vi att det är nyttigt för oss att undersöka vad som får elever 

motiverade i skolan. Dessa tankar har väckt ett intresse hos oss att skapa en djupare förståelse för 

vad ungdomar ser som meningsfullt i skolan och i livet. Att känna mening i livet och i skolan 

förbättrar livskvalitén, något vi vill att alla elever ska känna och något vi kommer sträva efter att 

eleverna upplever i vår framtida roll som lärare.  

1.1 Disposition av ansvarsfördelning  

Studien är uppdelad i två delstudier, en kvantitativ enkätstudie samt en kvalitativ intervjustudie. 

Sofie Ring har behandlat den kvantitativa studiens metoddel, genomförande samt tolkning och 

diskussion av resultatet. Caroline Risberg har på samma sätt redogjort för den kvalitativa 

metoddelen, genomförandet av intervjuerna samt analys och tolkning av resultatet. De övriga 

delarna i arbetet, såsom bakgrunden, de teoretiska utgångspunkterna samt den slutliga 

diskussionen har vi skapat tillsammans.   

Till sist vill vi framhäva att vi genom hela arbetet har haft ett enormt stöd av varandra. Vi vill 

tacka alla respondenter som deltagit i studien, samt rektorerna på dessa skolor för gott samarbete. 

Ett stort tack till vår handledare Maria Ojala som stöttat oss och varit till hjälp i alla situationer. 

Slutligen vill vi tacka våra vänner och familjer som funnits där för oss då vi behövt dem.  
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2. Bakgrund 

Det svenska samhället vilar på demokratiska grunder, vilket innebär att alla medborgare i Sverige 

har samma rättigheter och friheter oavsett kön, ålder eller härkomst (Regeringen, 2013-05-08). 

Trots att barn och unga i Sverige idag lever i ett demokratiskt samhälle som ska främja allas lika 

värde och välbefinnande, oavsett ålder, rapporterar Folkhälsorapporten från 2009 (Socialstyrelsen, 

2009) att en tydlig ökning av ungdomars psykiska ohälsa skett. Denna information kunde dock 

inte bekräftas i Folkhälsorapporten från 2012 (Socialstyrelsen, 2012) på grund av metodologiska 

skäl.  De står dock ändå fast vid att den psykiska ohälsan hos ungdomar är fortsatt hög. Dagens 

Nyheter (2013-05-07) rapporterar en tydlig minskning av ungdomars psykiska välmående och 

upplevd meningsfullhet i livet sedan 80-talet, visar Ungdomsrapporten genomförd av 

Ungdomsbarometern. Resultaten visar också att över 30 procent av svenska ungdomar upplever 

livet som svårt och hela 10 procent uppfattar livet som meningslöst. En av de stora orsakerna till 

ungdomars minskade psykiska välmående är ökad stress, vilket ofta beror på höga krav både från 

samhället och ungdomarna själva (Dagens Nyheter, 2013-05-07). Lars Jerdén och Karin 

Johansson påpekar i artikeln, vikten av att minska betygshetsen i dagen skola för att öka 

ungdomars välmående (ibid.). 

Jennie Ahrén (2010) har på uppdrag av regeringen framställt en forskningsöversikt om skolan 

och ungdomars psykiska hälsa. Ahrén lyfter i rapporten fram de faktorer som för elever anses 

som de mest betydelsefulla i skolan. Dessa faktorer anses bland annat vara; grundläggande 

trygghet, ansvar och inflytande samt relationer till vänner och lärare (Ahrén, 2010). Modin, 

Östberg, Toivanen & Sundell (2011, s. 131) beskriver också att då elever får vara med och 

bestämma i sin skolvardag, ökar deras känsla av meningsfullhet och psykiska välmående. 

Skolverket lägger i läroplanen, Lgr11, stor tyngd på att varje elev ska utöva inflytande och ansvar i 

sin utbildning och på så sätt utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Varje elev ska 

erbjudas möjligheten att planera, genomföra och utvärdera sitt dagliga arbete (Lgr11, s. 8). Studier 

visar att då elever får utveckla och sträva efter personliga mål, ökar deras känsla av meningsfullhet 

och välmående (Bronk & Finch, 2010, s. 43). 

Det finns idag möjlighet för elever att välja vilken skolform de vill studera inom, dels mellan 

kommunala skolor och friskolor, men också mellan skolor med olika arbetsformer. Det finns 

därför ett intresse i att utreda om elever på skolor med olika arbetsformer har olika upplevelser 

gällande hur meningsfullt livet och skolan är.   

Vår studie syftar således till att undersöka om elevers upplevelser av meningsfullhet skiljer sig 

åt beroende på skolans arbetsform, samt vad elever upplever som meningsfullt i skolan och vad 

som motiverar dem i skolan och i livet.  
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3. Litteraturöversikt 

Under detta avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som 

berör studieområdet. Inledningsvis redogörs för de teoretiska utgångspunkterna för att underlätta 

förståelsen av tidigare forskning. 

3.1 Teroetiska utgångspunkter 

För tolkning och analys av resultaten i studien kommer två teoretiska utgångspunkter som på 

olika sätt mäter individers upplevda meningsfullhet att anammas. Nedan följer en redogörelse för 

de två teorierna, Känslan av sammanhang (KASAM) och Youth purpose.  

3.1.1 Känslan Av SAMmanhang - KASAM 

Aaron Antonovsky (1923-1994) skapade teorin om känslan av sammanhang (KASAM). 

Antonovsky genomförde 1970 en undersökning av hur kvinnor i olika etniska grupper i Israel 

anpassade sig till klimakteriet. Det råkade komma sig så att ett antal kvinnor som genomlidit 

koncentrationsläger under andra världskriget deltog i studien. Det visade sig att en förvånansvärt 

stor del av dessa kvinnor bedömdes vara vid god psykisk hälsa, trots allt de genomlidit under sitt 

liv. I en uppföljning till den första studien undersöktes dessa kvinnor närmare och resultatet av 

studien visade på att dessa kvinnor klarat sig så pass bra tack vare att de hade ett verktyg för att 

klara stressade situationer. Antonovsky benämnde detta verktyg för känslan av sammanhang eller 

KASAM (Antonovsky, 2005, s. 15).  

Antonovsky utgår ifrån det salutogena synsättet, vilket innebär att människan tänker i faktorer 

som främjar det friska (Ibid, s. 31). Med detta salutogena synsätt menade Antonovsky att fokus 

ligger på hur och varför en människa bibehåller god psykisk hälsa och håller sig frisk, trots 

påfrestningar i livet. Antonovsky menar att det salutogena synsättet är motsatsen till det 

patologiska synsättet som försöker förklara varför människor blir sjuka och går mot psykisk 

ohälsa (Ibid, s. 16). Olika påfrestningar, såväl psykiska som fysiska, drabbar människan många 

gånger under livet. Dessa påfrestningar kallar Antonovsky för stressorer. Stressorerna utgörs 

bland annat av krav och kännetecknas av bristande tydlighet, under eller överbelastning, och 

frånvaro av möjlighet till medbestämmande (Ibid, s. 33).  Hur människor hanterar stressorer är 

enligt författaren beroende av vilka generella motståndsresurser denne innehar. Dessa generella 

motståndsresurser anger författaren är kulturell stabilitet, god ekonomi, socialt stöd samt 

jagstyrka, se figur 1. Genom användningen av generella motståndsresurser vid återkommande 

stressorer i livet skapas erfarenheter som gör situationen och stressorerna mer begripliga och 

förutsägbara. Det vill säga att ju fler generella motståndsresurser en individ innehar, desto bättre 

kan den tackla stressorer i livet, vilket leder till högre KASAM (Ibid, s. 57).   
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Figur 1 

Ett sätt att beskriva känslan av sammanhang där livets många delar kan liknas vid ett sammansatt pussel, 
där bit för bit faller på plats. Illustration: Esbjörn Nilsson (Nilsson, 2002, s. 10). 
 

Teorin om KASAM består av tre olika komponenter. Dessa kallas för begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. De individer som har hög KASAM har höga värden i dessa tre 

komponenter, medan individer med svag KASAM visar låga värden (Antonovsky, 2005, s. 43). 

De tre komponenterna har ett starkt samband till varandra, det kan dock vara så att en person har 

högt värde i två av komponenterna men inte i den tredje. Den viktigaste komponenten är 

meningsfullhet, vilket kan belysas då till exempel en individ visar högt värde i begriplighet och 

hanterbarhet, men inte i meningsfullhet. Det vill säga att det i slutändan inte spelar någon roll hur 

begriplig och hanterbar en situation uppfattas för individen om den inte känns meningsfull, 

individen tappar då motivationen att bearbeta situationen. Alltså blir varken hanterbarhet eller 

begriplighet långvarigt utan meningsfullhet (ibid., s. 50). KASAM kan utifrån komponenternas 

innebörd omdefinieras på följande sätt;  

Känslan 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 skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang (Antonovsky, 

2005, s. 46).  

Begriplighet innebär individens förståelse för olika situationers innebörd. Det handlar om huruvida 

inre och yttre stimuli är begripbara för individen, som då kan skapa en ordnad och 

sammanhängande förståelse för vad som sker. En människa som har hög känsla av begriplighet 
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förväntar sig att framtiden är förutsägbar och klar, utan för många inslag av oväntade 

överraskningar som ej går att förklara eller ordna (Antonovsky, 2005, s. 44).  

Hanterbarhet definieras som de resurser individen har till sitt förfogande då denna möter de 

krav som ställs i livet. Dessa resurser kan bestå av personer i ens omgivning som man litar på 

eller egenskaper hos personen själv som underlättar hanteringen av olika situationer. Har man 

hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för orättvisor eller omständigheter. 

När olyckliga eller tragiska händelser uppstår kan personen reda sig och gå vidare i livet med hjälp 

av sina resurser (Antonovsky, 2005, s. 45). 

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet som syftar till att individen känner sig 

delaktig i alla de processer som skapar livet. Detta gäller både ens eget öde och de dagliga 

erfarenheterna. Meningsfullhet betraktas även som motivationskomponent för KASAM, då 

meningsfullhet anses krävas för att uppleva begriplighet och hanterbarhet. Begreppet 

meningsfullhet avser med andra ord i vilken utsträckning som individen känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Meningsfullhet uttrycks i situationer som är viktiga för individen, som 

denne känner sig engagerad i och som har betydelse för individen. Antonovsky menar att alla 

individer har ett ansvar för sitt handlande och således även för situationens verkan (Antonovsky, 

2005, s. 45f.). Antonovsky lägger mycket fokus på hur individer hanterar svåra situationer, vilket 

formuleras i följande citat;  

 
[…] i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del 

av de problem och 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 (Antonovsky, 2005, s. 46). 

För att mäta KASAM finns ett frågeformulär som Antonovsky har formulerat, det så kallade 

livsfrågeformuläret. Frågorna har utarbetats för att stämma väl överens med de tre 

komponenterna som KASAM innehåller. Frågorna är dock utformade så att varje fråga endast 

behandlar en av de tre komponenterna (Ibid, s. 110ff.).  

I denna uppsats kommer komponenten meningsfullhet ligga till fokus för studien. De två 

andra komponenterna kommer inte behandlas då de inte genererar information som uppfyller 

studiens syfte. Användningen av KASAM grundar sig i att flertalet studier utgått från teorin och 

den anses därför tillförlitlig.  

3.1.2 Youth purpose 

Denna teori behandlar ungdomars måluppfyllelse och syfte med livet. Det engelska ordet purpose 

översätts enligt nationalencyklopedin till avsikt, mening eller syfte (nationalencyklopedin, 2013-

04-08). Teorin om Youth purpose gäller således ungdomars syfte eller mål med livet. Precis som 

det finns flera sätt att översätta det engelska ordet till svenska, finns det flera olika sätt att tolka 

ordet purpose även på engelska. Ordet har under lång tid använts varierande i olika studier och 

med olika definitioner för vad purpose innebär. Damon, Menon och Bronk (2003, s. 120f.) 
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belyser definitionsproblem där forskare inte skiljer på purpose och meaning (mening). Författarna 

menar att en distinktion mellan den bredare formuleringen mening och den snävare lydelsen 

purpose borde förekomma. De hävdar att betydelsen av purpose har kopplats till psykologiska 

processer i vidare bemärkelse än mening (Damon m.fl., 2003, s. 121). Flera forskare argumenterar 

för att purpose innebär att ha mål, motivation och en strävan efter mening med livet. Andra 

forskare kopplar purpose till identitetsutveckling och framtidsplanering (ibid.). Damon m.fl. 

(2003) har begrundat tidigare studiers definitioner av purpose och skapat en begreppsförklaring 

som sedan dess använts i flertalet studier och därmed har man närmat sig en enighet inom teorin 

om Youth purpose (Bundick, 2011, s. 89; Koshy & Mariano, 2011, s. 13). Definitionen som 

Damon m.fl. format lyder som följande; 

Purpose refererar till en stabil och generell avsikt att åstadkomma något som är både meningsfullt 

för sig själv och har avsedd konsekvens till världen bortom jaget (Damon m.fl., 2003, s. 121, av 

författarna fritt översatt). 

Bundick och Tirri (i tryck, s. 13) tolkar denna definition som att Youth purpose är en typ av mål 

som har vissa kvaliteter. De menar att graden av en individs purpose i livet påverkas av personens 

förmåga att förstå sina stora livsmål och strävan efter att uppfylla dessa mål. Bronk, Finch och 

Talib (2010, s. 134) menar att det krävs en intention för att sträva mot ett personligt meningsfullt 

mål och att Youth purpose då fungerar som motivation och drivkraft för att sträva mot att 

uppfylla sina livsmål.  

Inom teorin finns tre olika mått som används för att mäta Youth purpose, dessa mått inriktar 

sig på i vilken grad individen har satt upp mål i livet. Bundick och Tirri (i tryck, s. 13) beskriver 

tre krav som ska uppfyllas för att en person ska sägas inneha Youth purpose; (1) identifikation av 

ett eller flera livsmål som individen har för avsikt att uppnå, (2) en aktiv strävan efter att uppnå 

sina mål samt (3) målens innehåll, det vill säga att målen åtminstone delvis syftar till andras eller 

samhällets välmående. Utefter dessa krav utformades tre variabler av Youth purpose; Purpose 

identification, Goal-directedness och Beyond-the-self-orientation of life goals (Bundick & Tirri, i 

tryck, s. 13 f.).  

Beyond-the-self-orientation of life goal beskriver en persons livsmål som behandlar mål som inte 

enbart angår personen själv utan ett större perspektiv, det vill säga att målen är icke egocentriska. 

Denna variabel mäter således hur pass långt utanför jaget personens mål sträcker sig. Som nämnts 

tidigare så kräver Damon m.fl. (2003, s. 121) definition av Youth purpose att personens mål ska 

vara meningsfullt och åstadkomma något för världen bortom jaget. I vår studie kommer denna 

aspekt dock endast att användas inom den kvalitativa delstudien, då det inte ligger inom den 

kvantitativa delstudiens syfte att utreda elevernas omvärldsomsorg. I studien kommer teorin 

Youth purpose framförallt användas för att mäta elevernas målmedvetenhet och mening med 

livet. Närmare bestämt kommer studien mäta elevernas Youth purpose för att öka kännedomen 

om elevers, existerande eller icke existerande, upplevda mål och syfte med livet. Således kommer 

variablerna purpose identification och goal-directedness att användas i vår studie.  
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Purpose identification översätts till mål- eller syftesidentifikation och används för att reda ut i 

vilken utsträckning personen känner att de har ett mål och mening med livet (Bundick & Tirri, i 

tryck, s. 13 f.). Goal-directedness översätts till målinriktning och innebär ett mått på hur motiverade 

personerna är för att uppfylla sina livsmål. Detta innebär att en individs strävan efter att uppnå 

sina mål mäts med hjälp av olika frågor gällande denna variabel (Bundick & Tirri, i tryck, s. 14).  

Bronk och Finch (2010, s. 35) beskriver innehav av Youth purpose som en positiv 

utvecklingsfaktor för ungdomar som associeras med lycka, välmående och en motståndskraft mot 

stress, på liknande sätt som KASAM. Även Damon m.fl. (2003, s. 120) påpekar vikten av 

ungdomars känsla av mål och mening i livet (Youth purpose) och menar att det är viktigt för 

ungdomar att ha någonting att sträva efter och ägna sig åt för att finna motiverande mål som 

främjar deras utveckling och välmående. Burrow, O’dell och Hill (2010, s. 1266) menar också att 

Youth purpose är särskilt viktigt för unga individer, då det hjälper till att förankra individers 

meningsfulla upplevelser och formar deras identitet.  

Både KASAM och Youth purpose behandlar således individers välmående och upplevelser av 

livet. Båda teorierna berör individers motivation i livet och strävan efter att uppnå ett hälsosamt 

liv. Motivation är enligt Nationalencyklopedin ”en psykologisk term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin, 2013-04-11). 

Detta stämmer överrens med studiens syfte att undersöka elevers upplevda meningsfullhet och 

motivation i skolan och i livet. 

3.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som befinner sig inom samma forskningsområde som 

studien avhandlar. Avslutningsvis beskrivs en specifik skolform, Kunskapsskolan, som undersöks 

i studien.  

3.2.1 Ungdomars upplevelse av mening och mål med livet 

Det finns flera studier gjorda på vad ungdomar anser som meningsfullt i livet och i skolan. I 

likhet med vår studie, har Lundell (1999) undersökt elevers syn på hur skolan bör vara i positiv 

bemärkelse. Resultatet visar att eleverna värdesätter starka relationer gentemot klasskamrater och 

lärare. Eleverna anser att de sociala relationerna i skolan är meningsfulla och skapar en trygghet. 

Det är viktigt för eleverna att de känner sig omtyckta och respekterade av andra. Något som 

också lyfts fram i Lundells studie är vikten av undervisningens innehåll. Eleverna värdesätter 

variation i lektionernas innehåll och struktur. De anser att skolan blir roligare och mer givande då 

arbetssätten varierar (Lundell, 1999, s. 35ff). 

I likhet med Lundells studie har även Eriksson (1999) undersökt vad elevers mening med livet 

är. Med livsfrågor i fokus resulterade Erikssons studie i att majoriteten av eleverna i högstadiet 

och gymnasiet har klara mål med sina liv. Eleverna har även mål såsom fortsatta studier eller ett 
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arbete som intresserar dem och ger mening i deras liv. Studien visar också att eleverna 

eftersträvar lycka i livet, genom familj, arbete och god hälsa. Vad elever finner som meningsfullt i 

sina liv är något som enligt Eriksson utvecklas ju äldre man blir. I studien framkommer resultat 

som visar att yngre elever har svårare att beskriva sina mål med livet och vad som anses som 

meningsfullt för dem. De äldre eleverna har däremot lättare att uttrycka sina tankar och 

funderingar kring sin framtid och sina mål (Eriksson, 1999, s. 188ff.) Utifrån Erikssons studie 

framkommer alltså flera faktorer som ses som meningsfulla för eleverna.  

Det har också gjorts en studie där rumänska ungdomar fått besvara vad deras mening med 

livet är, samt hur sambandet mellan upplevd mening och psykisk hälsa ser ut. Studien visar på att 

de elever som känner en stor mening med livet i allmänhet också mår bättre psykiskt. Att ha 

mening med livet kan därför enligt Brassai, Piko & Steger (2010, s. 45) ses som en skyddsfaktor 

mot psykisk ohälsa, såsom depression och sämre välbefinnande i livet. Detta konstaterande 

stämmer överrens med hur mening uppfattas inom KASAM och Youth purpose, det vill säga 

som en avgörande skyddsfaktor mot ohälsa. 

3.2.2 Motivation och måluppfyllelse i skolan hos unga 

Det är viktigt att undersöka elevers motivation i livet och i skolan för att förstå sig på vad som 

gör livet och skolan meningsfullt. Vår studie undersöker hur meningsfullt elever upplever sitt liv 

samt vad som uppfattas som meningsfullt i skolan. Flertalet studier har belyst ungdomars 

motivation och måluppfyllelse inom skolan, samt beskrivit olika motivationsteorier gällande 

ungdomar (Bronk, Finch & Talib, 2010; Giota, 2006; Mansfield & Wosnitza, 2010).    

Mansfield och Wosnitza (2010) har undersökt skolungdomars motivation till olika mål inom 

skolan vid blandade åldersgrupper i grundskolan. Författarna beskriver två typer av övergripande 

mål som undersöks i studien, så kallade akademiska mål och sociala mål (Mansfield & Wosnitza, 

2010, s. 149ff.). Studien visar att yngre och äldre ungdomar skiljer sig åt i värderandet av 

akademiska och sociala mål. De yngre eleverna värderar kompetensmål, prestationsmål samt 

relationsmål som motivation, högre än äldre elever (Mansfield & Wosnitza, 2010, s. 155-162). 

Studien visar att elevers motivation i skolan minskar med ökad ålder, men att äldre elever dock 

inte påverkas lika mycket av vad andra personer tycker och tänker om dem. På kort sikt 

motiveras eleverna av att lära in ny kunskap i skolan, som de planerar använda för att nå 

långsiktiga mål såsom att få ett välbetalt jobb och ekonomisk stabilitet. Detta i sin tur anser de 

genererar ett stabilt, lyckligt och bra liv (Giota, 2007, s. 51ff.). Större delen av dagens unga 

upplever ett samhälleligt ansvar att gå i skolan och att följa samhällets regler som en stark 

motivationsfaktor (ibid.). Forskning tyder också på att elever upplever högre grad av motivation 

att gå i skolan då de själva får vara med och bestämma. Motivationen höjs även då de behandlas 

som individer samt får sätta upp egna kortsiktiga mål med sitt lärande (Giota, 2007, s. 58ff.). 

Erikssons (1999) studie visar på att det finns olika faktorer i skolan som påverkar elevernas 

kompetens och motivation. Miljön i skolan, kreativitet i skolarbetet och eget ansvarstagande i 
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studiesituationen är några av de faktorer som påverkar elevernas motivation (Eriksson, 1999, s. 

170).  

I nästa avsnitt kommer studier att presenteras som berör Youth purpose och som visar att 

elevers strävan efter att uppnå både kortsiktiga- och långsiktiga mål motiverar dem i livet och i 

skolan. 

3.2.3 Youth purpose och skola 

Som presenterats tidigare syftar Youth purpose på ungdomars stabila och lågsiktiga mål, som 

innefattar progression och som involverar individens sökande efter mening (Bronk & Finch, 

2010, s. 35). Inte alla ungdomar har ett sådant mål och känsla av mening med livet. Men vilka 

ungdomar är det då som utvecklar Youth purpose?  

Bronk och Finch (2010) redovisar i sin studie små tendenser till demografiska skillnader 

mellan de ungdomar som har och ej har Youth purpose. Det visar sig att äldre ungdomar, 

ungdomar med blandad etnisk bakgrund, tjejer samt ungdomar som definierar sig själva som 

kristna tenderar att i högre grad än andra utveckla Youth purpose (ibid., s. 42). Denna kunskap 

menar författarna kan hjälpa lärare att arbeta för att utveckla elevers Youth purpose.  Genom att 

uppmuntra eleverna att utveckla och sträva efter mer långsiktiga mål i livet kan lärare på detta sätt 

öka elevernas känsla av meningsfullhet i tillvaron (Bronk & Finch, 2010, s. 43). Burrow, O’dell 

och Hill (2010) stödjer denna teori då även de hävdar att deras fynd har stor betydelse för de som 

arbetar med ungdomar (s. 1271). Burrow m.fl. påvisar i sin studie stark koppling mellan upplevd 

Youth purpose och positiv identitetsutveckling samt hög känsla av välmående (Burrow m.fl., 

2010, s. 1268ff.).   

Ungdomar utvecklas till stor del inom skolan som institution och skolan är idag den plats där 

ungdomar spenderar stor del av sin vakna tid. Det är därför viktigt att närmare begrunda hur 

lärare ska arbeta för att främja elevers bildande av Youth purpose (Bundick & Tirri, i tryck, s. 4). 

Bundick och Tirri (i tryck) menar att även lärares metodologiska val i klassrummet avgör elevers 

upplevelser av meningsfullhet och bildande av eventuell Youth purpose (ibid., s. 6). Studien visar 

att uppmuntring och undervisning i planering av sin vardag, leder till känsla av meningsfullhet 

och Youth purpose bland de undersökta eleverna. Lärarens förmåga att klargöra syftet och vikten 

av det eleverna gör i skolan anses avgörande för om och hur elever utvecklar Youth purpose. Då 

lärare kan peka ut konsekvenser av elevernas handlingar i olika situationer, ökar amerikanska 

ungdomars strävan efter att uppnå sina mål (Bundick & Tirri, i tryck, s. 27). Slutligen anser 

författarna att lärare bör sträva efter att öka förtroendet och relationen till sina elever för att vara 

ett stöd i elevernas sökande efter livsmål, med andra ord hjälpa sina elever att utveckla Youth 

purpose (ibid., s. 31).  

Inom tidigare forskning på området om KASAM finns kopplingar mellan elever med hög 

KASAM och höga betyg. Denna koppling återfinns ej på samma sätt hos ungdomar med Youth 

purpose, visar en studie som jämför högpresterande ungdomars Youth purpose med 
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normalpresterande och som inte fann några signifikanta skillnader (Bronk, Finch & Talib, 2010, s. 

142). Detta innebär att det inte verkar vara fördelaktigt eller ens nödvändigt att ha en stark 

akademisk drivkraft för att utveckla Youth purpose (ibid).  

3.2.4 KASAM hos ungdomar 

Antonovskys teori om känslan av sammanhang (KASAM) är numera en väletablerad teori som 

använts i psykologisk forsking världen över. Enligt den ursprungliga teorin om KASAM hävdar 

Antonovsky att det är först i 30 års ålder som en individ fullt ut har och kan utveckla KASAM. 

Han menar att KASAM-värdet blir mer bestående och definitivt ju fler långvariga engagemang 

personen har i sitt liv (Antonovsky, 2005, s. 147).  

Trots detta har på senare år flertalet studier börjat inrikta sig på att använda KASAM för att 

undersöka ungdomars förmåga att hantera olika (stressande) situationer med fokus på skola och 

utveckling. Torsheim, Aaroe och Wold (2001) konstaterar att det finns ett samband mellan högt 

KASAM och låg upplevd stress hos ungdomar, samt mellan högt KASAM och få uttalade 

psykosomatiska besvär (Torsheim m.fl., 2001, s. 611). Studien visar snarlika resultat som studier 

genomförda på vuxna arbetare, vilket resulterar i att författarna anser att KASAM är fullt lika 

användbart som mått på hur elever uppfattar skolan och livet som på hur vuxna upplever sitt liv 

(ibid., s. 612). 

 Dagens ungdomar växer upp i ett informationssamhälle med snabba förändringar i 

levnadsvillkor, där det är livsviktig att ha en förmåga att kunna anpassa sig och möta samhällets 

förväntningar. Detta stressande levnadssätt och det ökade kraven på ungdomar, ökar risken för 

att de tappar känslan av sammanhang (Kristensson & Öhlund, 2005, s. 83). Kristensson och 

Öhlund (2005) undersöker svenska gymnasieungdomars förmåga att hantera stressorer och om 

denna förmåga (KASAM-värdet) skiljer sig mellan yrkesförberedande och studieförberedande 

utbildningar. Studiens hypotes var att det skulle förekomma skillnader mellan 

gymnasieinriktningarna, men inga signifikanta skillnader påvisades. Däremot visar studien 

koppling mellan höga betyg och hög KASAM (Kristensson & Öhlund, 2005, s. 81f.).  

Studier visar även att elevinflytande och känsla av att få vara med och bestämma över 

arbetssätten är en viktig faktor för att elever ska uppleva meningsfullhet i skolan, och öka känslan 

av sammanhang (Modin, Östberg, Toivanen & Sundell, 2011, s. 131). Modin m.fl. (2011) 

undersöker skolrelaterad stress och elevers upplevda krav och kontroll i skolan som eventuell 

påverkan på deras KASAM. Elever som upplever höga krav och låg känsla av kontroll påvisar låg 

KASAM (Modin m.fl., 2011, s. 136). Studien visar dock att skolklassernas övergripande KASAM 

har en skyddande effekt på elevers upplevda stress i skolan, vilket innebär att KASAMs 

skyddande effekt råder utöver enskilda individer (ibid.). Det vill säga att elevers KASAM påverkas 

av hur deras klasskamraters KASAM är. Detta indikerar med andra ord att KASAM även 

påverkar grupper av ungdomar, vilket skulle kunna leda till bättre gruppklimat och arbetsro, som i 
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sin tur sannorlikt ökar känslan av meningsfullhet i skolan. Detta är ett viktigt fynd i forskningen 

om KASAM i skolan.   

Feldt, Kokko, Kinnunen och Pulkkinen (2005) betonar vikten av familjeförhållanden under 

uppväxten och dess påverkan på utvecklingen av KASAM. Författarna menar att ungdomar som 

växer upp i barncentrerat föräldraskap, där föräldrarna möter ungdomarnas utvecklingsnivå och 

behov genom ålderslämpliga krav samt känslomässigt stöd och familjär miljö, upplever högre 

KASAM än andra (Feldt m.fl., 2005, s. 299). Detta undersökta sammanhang mellan 

familjeförhållanden och upplevd KASAM skulle kunna liknas med att även skolan bör uppfylla 

de barncentrerade arbetssättet, för att elever ska uppleva hög känsla av sammanhang i skolan. 

Feldt m.fl. (2005, s. 305) påpekar att ett accepterande och känslomässigt varmt bemötande i 

kombination med induktivt ledarskap och tillsyn bidrar till ungdomars upplevelse av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, det vill säga ökar känslan av samanhang. 

3.2.5 Kunskapsskolan 

Som framgått i forskningen ovan hänger elevers upplevda meningsfullhet samman med elevers 

upplevelse av inflytande i skolan, lärares engagemang och val av arbetssätt. Intresse finns därför 

att undersöka elevers upplevelse av meningsfullhet på skolor med olika arbetssätt. Valet i denna 

studie har fallit på Kunskapsskolan och en skola som skiljer sig i arbetssätt jämfört med 

Kunskapsskolan. Kunskapsskolan valdes ut som skola av intresse för studien då de tydligt arbetar 

med specifika arbetssätt och metoder, som kan tänkas vara positiva för att eleverna ska utveckla 

mening och syfte i skolan och kanske också i livet. 

Kunskapsskolorna startad sin verksamhet i början på 2000-talet och idag finns 29 grundskolor, 

7 gymnasier och över 10 000 ungdomar studerar i skolorna. Skolan har som ambition att skapa en 

personligt utformad undervisning. Utifrån de texter som marknadsför skolan kan 

Kunskapsskolan uppfattas som en skola som bryter mot de traditionella metoderna och 

arbetssätten. Skolan bidrar enligt dem själva till att utveckla ungdomar genom att låta dem ta 

mycket eget ansvar och utvecklas till självständiga individer (Kunskapsskolan, 2013-04-19). 

Konceptet bygger på att alla elever arbetar utifrån en portal via ett intranät. I denna portal 

finns alla uppgifter utformade som steg eller svårighetsgrader, dessa ska eleverna genomföra 

inom varje ämne. Varje uppgift innehåller kunskapsmål och klara instruktioner om vad som krävs 

av eleven. På alla Kunskapsskolor får eleverna planera sitt skolschema själva och därmed sätta 

upp egna mål. Att arbeta mot gemensamma och enskilda mål sätts i fokus på Kunskapsskolan, 

något som eleverna jobbar med varje dag. Lärarna och eleverna jobbar tätt ihop i en öppen miljö 

där lärarna ger personlig handledning. Klasserna som kallas basgrupper består av cirka 20 elever 

(ibid.). Det finns inga klassrum som eleverna blir hänvisade till utan eleverna väljer själva var och 

med vem eller vilka de vill sitta med. Varje vecka har eleverna så kallade kommunikationspass. 

Dessa är utformade som traditionella lektioner och baseras på elevernas nuvarande kunskapsnivå, 

vilket innebär att elever från olika basgrupper blandas. Skolans lokaler består av stora fria 
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utrymmen med bord och stolar. Arbetssättet bygger på att eleverna lär sig att planera och 

organisera sina arbetsdagar och lär sig uppskatta hur lång tid olika uppgifter tar att utföra. De 

förväntas lära sig att ta hand om sig själva, kunna aktivera sig och hantera sin skolvardag. 

Eleverna har en loggbok, studiehandledning, individuell handledning och datorer som ska hjälpa 

dem att uppnå sina mål.  

Ståhle (2006) har gjort en omfattande studie om Kunskapsskolan. I sin studie presenterar hon 

hur en idealelev skulle vara för att på bästa sätt klara målen i Kunskapsskolan. Det presenteras 

att; 

eftersträvansvärda förmågor för att klara det självständiga arbetssättet är självidentifiering, att bedöma 

vem man är och vad man kan, självstyrning, att styra sig själv och sin egen utbildning och 

självkorrigering, att kunna korrigera sig själv när man avviker från sin tänka målbild. Elever som har 

dessa förmågor framstår som ”ideala” elever och de elever som håller på att utveckla förmågorna 

ses som utvecklingsbara, fungerande elever. (Ståhle, 2006, s. 116f.). 

Utifrån Ståhles påstående kan konstateras att Kunskapsskolornas arbetssätt ej är fördelaktigt för 

alla elever. Giota (2007, s. 58ff) belyser dock att motivationen ökar då elever får bestämma sin 

vardag och då de får skapa egna mål för sitt lärande. Detta skulle kunna tyda på att elever med 

mycket valfrihet och eget ansvar också känner mer meningsfullhet. Kunskapsskolan är en skola i 

Sverige som har ett uttalat arbetssätt med valfrihet och ansvar i fokus och är, enligt dem själva, en 

modern skola som ska leda till utveckling. Selberg (2009) visar att de elever som har lite inflytande 

i skolan lär sig faktakunskaper medan elever med mycket inflytande ofta skapar djupare 

kunskaper. Dessutom behöver elever med mycket inflytande sällan samma lärarstöd som elever 

med mindre inflytande, utan de tar oftare hjälp av varandra (Selberg, 1999, s. 145). Detta skulle 

kunna betyda att elever på Kunskapsskolan upplever mer meningsfullhet och målmedvetenhet än 

elever på skolor utan samma uttalade arbetssätt.   
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4. Syfte och problemformulering 

Tidigare forskning visar på att ansvar, valfrihet och inflytande i det vardagliga livet bidrar till 

motivation och målmedvetenhet hos unga. Studier åskådliggör också betydelsen av motivation 

och målmedvetenhet för upplevelsen av meningsfullhet i livet och i skolan. Tidigare studier 

gällande KASAM och Youth purpose har visserligen i viss mån haft skolan som fokus, men ej 

undersökt skillnader mellan elever som använder olika arbetsformer. Således finns det ett intresse 

i att undersöka eventuella skillnader mellan elever på skolor med olika arbetsformer.   

Denna studie undersöker elevers upplevda meningsfullhet i livet och i skolan, samt om det 

finns några skillnader beroende på vilket arbetssätt de använder i skolan. Att ha klara mål med sitt 

liv, samt känna motivation till skolan och livet utreds med fokus på upplevd meningsfullhet. 

Kunskapsskolan har valts ut som skola av intresse i studien då eleverna på skolan planerar, 

genomför och följer upp sina personliga mål. Detta innebär stor valmöjlighet av arbetssätt för 

varje enskild individ. Den andra skolan som ingår i studien har inte samma typ av arbetssätt som 

Kunskapsskolan, det vill säga att eleverna inte planerar sina skoldagar och sätter upp personliga 

mål på liknande sätt som på Kunskapsskolan. Det är därför intressant att jämföra elevers 

upplevda meningsfullhet på de två skolorna.  

Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan elever på skolor med olika 

arbetsformer vad gäller deras mening och syfte i livet i allmänhet samt om och vad eleverna 

upplever som meningsfullt i skolan. 

För att utreda studiens syfte används frågeställningarna nedan, frågeställning 1-4 utreds med hjälp 

av enkätundersökning och frågeställning 5-7 utreds med hjälp av intervjuundersökning. 

 (1) Återfinns signifikanta skillnader i elevernas upplevelse av mening i livet mätt i KASAM på 

de två skolorna? 

(2) Återfinns signifikanta skillnader i elevernas målmedvetenhet och meningsfullhet mätt i 

Youth Purpose på de två skolorna? 

(3) Återfinns signifikanta skillnader i elevernas upplevelse av hur meningsfull skolan är på de 

två skolorna?  

(4) Finns det signifikanta samband mellan de olika måtten på elevers upplevda meningsfullhet 

i livet och upplevd meningsfullhet i skolan? 

(5) Vad uppfattar eleverna som meningsfullt och motiverande i skolan och vilka långsiktiga 

mål har de? 

(6) Återfinns skillnader i vad eleverna upplever som meningsfullt och motiverande i skolan på 

de två skolorna? 

(7) Återfinns skillnader i förekomst av långsiktiga mål hos elever på de två skolorna? 
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5. Metod 

För att besvara frågeställningarna i denna studie användes både en kvantitativ metod och en 

kvalitativ metod. En enkätundersökning används för att utreda frågeställning 1-4 ur ett 

kvantitativt perspektiv och en intervjuundersökning används för att besvara frågeställning 5-7. Då 

ett fenomen studeras utifrån två olika metoder på detta sätt kallas det för ”metodtriangulering”. 

Genom användningen av två olika metoder i studien får undersökningen ett bredare dataunderlag 

samt en säkrare grund för tolkningen av dessa data (Repstad, 1999, s. 21).  

I metoddelen kommer beskrivningen av den kvantitativa och kvalitativa undersökningen att 

delas upp i två olika avsnitt. I dessa avsnitt redovisas urvalet, genomförandet och vilket material 

som använts inom respektive undersökning. Vidare kommer en beskrivning av hur datamaterialet 

bearbetats och slutligen informerar vi om studiens reliabilitet och validitet samt de etiska 

aspekterna som har tagits hänsyn till i studien samt presenterar en reflektion av metoderna.  

5.1 Urval 

Då studiens syfte är att undersöka elevers upplevda meningsfullhet på två skolor blir urvalet ett 

kriterieurval. Det innebär att urvalet respondenter till studien väljs ut utifrån specifika kriterier 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101).  Urvalsprocessen sker i flera steg. I första fasen väljs två olika 

inriktningar på skolor ut, det vill säga skolor med olika arbetssätt och metoder. Sedan väljs två 

specifika skolor ut, kriteriet för dessa två skolor är då att de arbetar utifrån två olika inriktningar. I 

ett tredje steg väljs elever från dessa skolor ut för att delta i studien. Utifrån denna form av urval 

kom elever från en Kunskapsskola (se 3.2.5) samt en skola utan liknande specifika uttalade 

arbetssätt (se 4.) att delta i studien. Eleverna som deltog i studien läser i årskurs 9 inom 

Stockholms län.  

5.2 Kvantitativ metod för datainsamling – enkät 

Valet av enkät som metod grundar sig i att undersökningen syftar till att utreda eventuella 

skillnader i upplevd meningsfullhet, mätt i KASAM och Youth purpose, mellan två olika skolor 

samt eventuellt sambandet mellan upplevd meningsfullhet i livet och i skolan. Enkät är en 

fördelaktig metod för att söka skillnader i frågor som går att undersöka kvantitativt. Detta då 

enkäter oftast ger standardiserade svar vilket gör det möjligt att jämföra skillnader i svaren (Trost, 

2007, s. 59f.). Tidigare forskning visar på att enkät är en fördelaktig metod att använda sig av för 

att söka svar på elevers upplevda meningsfullhet enligt KASAM och Youth purpose 

(Antonovsky, 2005; Bundick & Tirri, i tryck). Enkät tillför också en viss distans till 

forskningsobjektet vilket gör studien mer tillförlitlig. Möjligheten till ett relativt stort antal 
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individer som svarar på enkäten ökar, även det, studiens tillförlitlighet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 258 ff.). 

5.2.1 Urval enkät 

Urvalet elever i enkätundersökningen från Kunskapsskolan var 62 elever, 31 tjejer och 31 killar, 

medelåldern var 15,4 år. Från skolan utan specifika uttalade arbetssätt deltog 65 elever, 26 tjejer 

och 39 killar, medelåldern var 15,7 år.  

En elev från Kunskapsskolan och två elever från den andra skolan undanbad sig att delta i 

studien och dessa elever har därför ej räknats med i urvalet. Ett bortfall från skolan utan specifika 

arbetssätt förekom på KASAM-delen på grund av ofullständigt ifylld enkät. Även tre elever från 

Kunskapsskolan och fyra elever från andra skolan bortföll från purpose identification samt en 

elev från Kunskapsskolan och tre elever från andra skolan gällande goal-directedness blev ogiltiga 

till följd av felaktigt ifyllda enkäter.  Till sist föll även tre elever från Kunskapsskolan samt en från 

den andra skolan bort på delen om meningsfullhet i skolan, även dessa på grund av felaktigt 

ifyllda enkäter.  

5.2.2 Mått av meningsfullhet 

Då enkäten syftar till att undersöka elevernas meningsfullhet mätt i KASAM, Youth purpose 

samt upplevelser av meningsfullhet i skolan har frågor som behandlar de olika måtten lagts ihop 

till en enkät.  

Antonovskys livsfrågeformulär behandlar alla tre komponenter av KASAM, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I studien används alla frågor som behandlar komponenten 

meningsfullhet, sammanlagt åtta frågor (exempel: ”hur ofta känner du att det inte är någon mening 

med de saker du gör i ditt dagliga liv?”). Svarsalternativen består av en sjugradig skala som tillhör 

de specifika frågorna (exempel: 1 =”mycket ofta” eller 7=”mycket sällan/aldrig”), där 1 tyder på 

den lägsta känslan av sammanhang och 7 på den högsta möjliga känsla av sammanhang. Frågorna 

har i vissa fall anpassats för att vara mer begripliga för elevernas ålder och kunskap (Se bilaga 1).  

För att beräkna elevernas Youth purpose har, som nämnts tidigare, de två variablerna purpose 

identification och goal-directedness använts i enkäten (Se 3.1.2). För att mäta purpose 

identification har tidigare studier framförallt använt sig av Meaning in Life Questionnaire-Presence 

subscale, MLQPS (Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006), som är väl testad och har visat 

tillförlitlighet (Bundick, 2011, s. 94; Bundick & Tirri, i tryck, s. 14). Således användes denna skala 

även i studiens enkät. Denna skala innehåller frågor som besvarar i vilken grad individerna har ett 

meningsfullt mål med livet (ibid.). I enkäten tar respondenterna ställning till åtta påståenden 

(exempel: ”det finns ett tydligt mål/syfte med mitt liv”) som besvaras genom en sexgradig skala 

(1=stämmer inte alls, 6=stämmer mycket bra), där 1 representerar inget livsmål och 6 

representerar jättetydligt och klart livsmål.   
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För att mäta goal-directedness används en kortare version av Ryffs Purpose in Life subscale (Ryff, 

1989) från hennes allomfattande skala Psychological Well-Being measure som testats i flertalet 

studier och anses ha hög tillförlitlighet (Damon m.fl., 2003, s. 122f.; Bundick & Tirri, i tryck, s. 

14). I studiens enkät tar respondenterna ställning till fem påståenden som behandlar mål i livet 

och måluppfyllelse (exempel: ”Vissa människor vandrar planlöst genom livet men det gäller inte 

mig”.) som besvaras genom en sexgradig skala (1=stämmer inte alls, 6=stämmer mycket bra), där 

1 står för lägsta möjliga strävan efter att uppnå sina mål och 6 står för högsta möjliga strävan efter 

att uppnå sina mål. Frågorna som berör Youth purpose har översatts från engelska till svenska 

varför små skillnader från originalet kan förekomma.   

De frågor som behandlar elevernas upplevda meningsfullhet i skolan har av oss skapats från 

vanligt förekommande orsaker till att eleverna upplever eller inte upplever meningsfullhet i skolan 

(Ahrén, 2010; Häggqvist, 2000).    

5.2.3 Genomförande av enkätstudien 

Enkätundersökningarna genomfördes i helklass på båda skolorna. Innan utdelning av enkäten 

presenterades syftet med studien samt elevernas (respondenternas) rättigheter för att säkerställa 

att samtliga införstått sig i dem. Därefter framfördes en allmän genomgång om enkätens upplägg. 

Respondenterna uppmuntrades att behålla missivbrevet utifall de erfordrade ta kontakt med 

ansvariga för studien (se bilaga 2). Forskarna fanns vid datainsamlingen på plats i klassrummet för 

att svara på frågor och reda ut eventuella oklarheter. Respondenterna fick 20 minuter för att fylla 

i enkäten, om mer tid krävdes tilläts det. Vid inlämning av enkäten fick varje enkät ett nummer 

för att underlätta analysen av insamlad data.  

5.2.4 Kvantitativ databearbetning och analysmetod  

Analysen av insamlad data utfördes i statistikprogrammet SPSS. Varje fråga och varje svar 

kodades med siffror för möjliggörande av import av data till SPSS.  

Somliga enkätfrågor från Antonovskys livsfrågeformulär, Meaning in Life Questionnaire och 

Ryffs Purpose in Life subscale omvandlades i vissa bestämda fall, då dessa svarsalternativ ligger i 

omvänd ordning (se bilaga 1). Det innebär att några av svarsalternativen är bakvända, det vill säga 

att svarsalternativ 7 motsvarar 1, svarsalternativ 6 motsvarar 2 och så vidare. När dessa svar 

omvänts räknades respondenternas individuella medelvärde för KASAM, Youth purpose samt 

den totala meningsfullheten i skolan ut.  

Elevernas måluppfyllelse och upplevda meningsfullhet mätt i Youth purpose räknades ut 

genom att beräkna medelvärde för purpose identification och goal-directedness var för sig. Detta 

innebär att Youth purpose redovisas i de två mätta variablerna skilt från varandra. Medelvärdena 

mätt i (1) KASAM, (2) Youth purpose och (3) upplevd meningsfullhet i skolan, på de två 
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skolorna jämfördes sedan med oberoende t-test för att avgöra eventuella skillnader mellan elever 

på de två skolorna (Feldt, Kokko, Kinnunen & Pulkkinen, 2005, s. 302f.).  

Det potentiella sambandet mellan upplevd meningsfullhet i livet och i skolan avgjordes genom 

Pearsons korrelationsanalys. Innan korrelationsanalysen genomfördes skapades en ny skala där 

KASAM och Youth purpose slogs ihop till en skala som namngavs mening i livet.  För att kunna 

slå ihop mått med olika skalor för att mäta svarsalternativen genomfördes en z-transformering av 

samtliga mått för att normalisera svarsmåtten (ibid.).  

Innan samtliga analyser genomfördes kontrollerades reliabiliteten och samstämmigheten i de 

aggregerade måtten för att säkerställa tillförlitligheten i studien. Reliabiliteten på aggregerade mått 

redovisas i Cronbach alfa och anses acceptabelt vid 0,6 - 0,7 eller högre (Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1998, s. 118). Studiens KASAM-frågor har ett Cronbach alfa värde på 0,76, purpose 

identification frågorna uppmättes till 0,7, goal-directedness frågorna uppmättes till 0,64 och 

frågorna om meningsfullhet i skolan uppmättes till 0,67. Cronbach alfa för samtliga berörda 

variabler i skalan mening i livet (KASAM, purpose identification och goal-directedness), som 

används för att mäta sambandet mellan meningsfullheten i livet och i skolan, fastställdes till 0,79, 

vilket är acceptabelt för att genomföra analysen (ibid.). Signifikansnivån på samtliga test sattes till 

0,05 då det anses som acceptabelt (Borg & Westerlund, 2006, s. 186; Svartdal, 2001, s. 230). I de 

fall där vi finner signifikanta skillnader mellan skolorna intressanta, belyses dessa närmare med 

hjälp av stapeldiagram.  

5.3 Kvalitativ metod för datainsamling – intervju 

För att fördjupa enkätstudiens resultat samt få en grundlig undersökning av frågeställning 5-7 

används intervju som metod. Syftet med användningen av intervjuer är att komma deltagarna in 

på djupet. Genom intervju får forskaren information kring tolkningar, motiv, uppfattningar och 

sociala sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Intervju som metod kommer kunna 

besvara frågeställningarna 5-7 på ett sätt som enbart enkäter ej hade kunnat. Med en kvalitativ 

studie får forskaren en helhetsbild av ett visst sammanhang (ibid, s. 79). I denna studie bidrar 

intervjuerna därmed med en fördjupad kunskap om elevernas egna uppfattningar om vad de ser 

som meningsfullt, motiverande samt vilka mål de har i livet. Holme & Solvang (1997, s. 78) 

menar att kvalitativa studier bidrar med en djupare förståelse och beskrivning av det forskaren vill 

undersöka.  

Samtliga intervjuer genomfördes som enskilda intervjuer. Detta innebar att endast en 

respondent intervjuades åt gången. Anledningen till detta val berodde framförallt på att försöka få 

respondenterna att våga öppna sig och säga precis vad de tycker utan påverkan från någon annan. 

Vidare var intervjuerna av karaktären semistrukturerade. Vid en semistrukturerad intervju utgår 

forskaren från en så kallas intervjuguide med specifika frågor som ska besvaras (Bryman, 2006, s. 

127). Denna form av intervju innebär även att frågorna är mer allmänt utformade än vid 

strukturerade intervjuer. Forskaren har på så sätt stor möjlighet att ställa uppföljningsfrågor vid 
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intresse (ibid.). Valet av denna form av metod grundar sig i möjligheten att vara flexibel under 

intervjuerna och därmed kunna förändra frågorna samt ändra riktning. 

5.3.1 Urval intervju 

Urvalet består av sex elever som valdes ut för intervju, tre elever från respektive skola. Urvalet av 

respondenter skedde genom ett så kallat självselektionsurval utifrån frivilligt deltagande av 

eleverna (Esaiasson m.fl., 2007, s. 215). Eleverna fick alltså frivilligt anmäla sig till intervju varpå 

sex av dessa sedan blev utvalda av undervisande lärare för att hålla tidsplanen.  

5.3.2 Intervjuguide 

Vid skapandet av intervjuguiden (se bilaga 3) krävs en grundlig och tydlig planering av vilka 

teman som ska beröras. Intervjun ska vara målinriktad men samtidigt helhetsorienterad. En viktig 

faktor vid studier med intervju som metod är att data är jämförbar mellan olika deltagare 

(Repstad, 1999, s. 65). Det skapades därför en gemensam referensram för intervjuerna med hjälp 

av frågor. Frågorna utformade på sådant sätt att de kunde redigeras, förändras och anpassas till 

de olika intervjuerna. Intervjuguiden består av fyra huvudteman med tillhörande frågor. Repstad 

(1999, s. 75f.) menar att trattprincipen ska användas vid intervjuer. Repstad menar att de mer 

allmänna frågorna ska ställas före de mer avgränsade frågorna. Detta för att först låta 

respondenten tala fritt om ämnet för att sedan successivt smala av intervjun mot intresseområdet 

med mer konkreta frågor (ibid.). Därför har intervjuguiden utformats på sådant sätt att de mest 

övergripande frågorna ställs först. De huvudteman som återfinns i studiens intervjuguide är 

arbetssätt, motivation, mål och meningsfullhet.  

För att skapa en god start påbörjades intervjun med några öppningsfrågor. 

Sammanfattningsvis är intervjuguiden skapad som en handledning, dock bör den intervjuade 

personen få styra samtalet och därmed vara med att påverka utvecklingen av intervjun (Holme & 

Solvang, 1997, s. 101).   

5.3.3 Genomförande av intervjustudien 

Samtliga intervjuer genomfördes i avgränsade grupprum på förmiddagen. Innan påbörjandet av 

intervjuerna lämnades ett missivbrev ut till samtliga respondenter (bilaga 4). All information om 

studien och deras medverkan kommenterades också muntligt innan starten av intervjun. Frågor 

besvarades och respondenten fick godkänna medverkan och inspelning av intervjun.  

Som hjälpmedel under användes ljudinspelning med mobiltelefon. Nackdelen med ljudinspelning 

är att intervjusituationen kan bli en aning konstlad och obekväm, men ofta glöms inspelningen 

bort efter några minuter. Fördelarna är dock många fler. I analysen av innehållet kan materialet 

spelas upp flera gånger. Det inspelade materialet fångar även tonfall, något som kan missas vid 
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enbart anteckningar (Repstad, 1999, s. 70f.). Förutom ljudinspelning gjordes kontinuerliga 

anteckningar med papper och penna. Syftet med anteckningarna var att uppmärksamma 

kroppsspråk och uttalanden som vad specifika, annorlunda eller på något annat sätt värda att 

registrera.  

5.3.4 Kvalitativ databearbetning och analysmetod 

För att kunna få fram ett resultat av de data som insamlats med intervju som metod måste en 

process ske där forskaren försöker få ordning och struktur på materialet. Med en tydlig struktur 

på dessa data kommer materialet att bli enklare att tolka. Tolkning och analys av informationen 

ska ske i förhållande till de uppställda frågeställningarna (Repstad, 1999, s. 94). Vid bearbetningen 

av de sex intervjuerna valdes det att göras en tematisk analys. Braun och Clarke (2006, s. 78) 

menar att det vid en kvalitativ analys är grundläggande att använda sig av teman. En tematisk 

analys är en metod för att identifiera och finna mönster i det insamlade materialet (Braun & 

Clarke, 2006, s. 79).  

Precis som Braun och Clarke (2006, s. 87) förespråkar, följde analysen av insamlad data sex 

faser. Under fas ett spelades materialet upp flera gånger, de förekom också noggrann läsning av 

alla fältanteckningar. Samtliga inspelningar av intervjuerna transkriberades till fullo. Under fas två 

till fyra fokuserades det på att koda datan, hitta teman och bearbeta dessa noggrant. Genom hela 

analysarbetet gjordes kontinuerliga arbetsanteckningar kring materialet. Dessa arbetsanteckningar 

var sedan till stor hjälp för att skriva den slutliga rapporten i form av en resultatdel.  Fas fem och 

sex bestod av att namnge funna teman samt färdigställa en rapport utifrån de olika teman som 

materialet visat på. Materialet tematiserades utefter vanligt förekommande uttalanden av eleverna 

på de två skolorna. Repstad (1999, s. 106) menar att forskaren finner stickord, upprepningar och 

sammanhang då forskaren bekantar sig med den insamlade datan. Genom dessa finner forskaren 

sedan teman i form av variabler och helheter. I analysen tolkades även resultaten utifrån studiens 

teoretiska perspektiv. 

Ur transkriberingarna valdes flera citat ut för att belysa de teman som fastställts i materialet. 

Repstad (1999, s. 121) menar att citat kryddar framställningen och gör resultatet mer intressant att 

läsa.  

5.4 Etiska överväganden 

De viktigaste etiska ställningstaganden gjorda i studien är att garantera att respondenterna förblir 

anonyma för utomstående. Detta krav innefattas inom konfidentialitetskravet enligt 

Vetenskapsrådets anvisningar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6 ff.). Enligt detta krav utlovas även att 

alla uppgifter som samlas in med enkät och intervju endast behandlas av berörda forskare och att 

informationen efter avslutad studie förvaras så att obehöriga ej har tillträde till den. Denna 

information framfördes i ett missivbrev i form av försättsblad för enkäten och lösblad utdelat 
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innan intervjuerna. I missivbrevet redovisas även syftet med studien och villkoren för deltagandet 

i den (informationskravet). Det informerades då om att deltagandet i studien är frivilligt och att 

varje deltagare har rätt att när som helst under studiens gång avböja att deltaga (ibid.). 

Missivbrevet delades ut och förklarades muntligt för samtliga elever som deltog i studien för att 

undvika missförstånd. Endast elever i årskurs 9 valdes ut att delta i studien då de förväntas vara 

minst 15 år gamla. Vid studier med deltagare över 15 år krävs inget samtycke från föräldrar men 

dock från individerna själva (samtyckeskravet) (ibid.). Som nämnts tidigare informerades och 

klargjordes även att det insamlade materialet endast kommer användas i forskningsändamål 

(nyttjandekravet) (ibid.). Målet med missivbrevet var att alla potentiella deltagare i studien skulle 

har klart för sig vilka rättigheter de har samt kunskap om vad informationen som samlas in 

kommer att användas till.  

I det fall då enkät används som metod är möjligheten till anonymitet hög då respondenterna 

endast behövde nämna sitt biologiska kön, ålder samt skola. Däremot minskar anonymiteten för 

elever på Kunskapsskolan eftersom det framgår att de tillhör någon av Kunskapsskolorna i 

Stockholms län. Dock anses denna anonymitet tillräcklig för att uppfylla konfidentialitetskravet. 

Möjligheten till anonyminitet i intervjustudien är givetvis inte lika hög då personlig kontakt 

mellan respondenten och intervjuaren upprättades, dock informerades respondenten om att 

varken kön eller namn redovisas i den publicerade texten. Respondenten är således anonym 

gentemot alla utom intervjuaren.  

Andra etiska ställningstaganden som gjorts är upprättande av kontakt med rektorerna på de 

två skolorna för att få deras samtycke gällande genomförandet av studien. I nästan alla formella 

organisationer är det nödvändigt att få ett godkännande för att kunna bedriva undersökningen. 

Ofta sker detta godkännande från någon i ledningen och det är det absolut första viktiga steget 

för undersökningens genomförande (Repstad, 1999, s. 33). I denna undersökning var det 

rektorerna på de två skolorna som gav det första godkännandet för undersökningens 

genomförande. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet avser studiens mätnoggrannhet, det vill säga hur noggrann insamling och 

bearbetning av data har varit i studien (Holme och Solvang, 1997, s. 163). Studien genomförs 

med två typer av metoder för att öka reliabiliteten i studien. Både intervjuer och enkäter 

genomfördes med elever från samma klasser vid identiska förhållanden på båda skolor, detta 

påverkar reliabiliteten positivt. Samma enkät och intervjuguide användes på båda skolor. Detta 

innebär en försäkran om att alla elever svarar på samma frågor. De semistrukturerade 

intervjuerna möjliggjorde följdfrågor för att reda ut eventuella missuppfattning. För att öka 

reliabiliteten genomfördes samtliga intervjuer av samma person. Inspelning av intervjuerna 

minskade risken för felaktiga tolkningar. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS kunde 

avancerade uträkningar genomföras vilket minskade risken för samma fel som kunnat ske ifall de 
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hade genomförts manuellt. Reliabilitetsanalys av variansen mellan svaren på frågor inom samma 

mått (KASAM, Youth purpose och meningsfullheten i skolan) redovisades i Cronbach alfa vilket 

visade på accepterade värden för denna typ av studie, i de flesta fall över 0,7 (Hair, Anderson, 

Tatham & Black, 1998, s. 118).  

Validiteten i en studie påvisar om studien mäter det den avser att mäta, det vill säga om den 

insamlade datan verkligen svarar på de frågor som ställts i studien (Holme och Solvang, 1997, s. 

163). Enkätstudiens validitet anses vara hög då majoriteten av frågorna har använts i tidigare 

forskning som överensstämmer med denna studies teoretiska utgångspunkter. Då studiens syfte 

är komplicerat och teorierna invecklade medför det komplexa frågor som kan vara svåra för 

respondenterna att begripa. Följden av detta kan innebära att respondenterna inte svarar på det 

som frågan avser, vilket i sin tur minskar validiteten. Intervjuernas semistrukturerade karaktär 

möjliggör däremot kontroll av att respondenterna verkligen svarar på det intervjuaren frågar efter. 

Ur enkäten är det svårt att utläsa om respondenterna verkligen vet vad frågan handlar om och 

därför minskar studiens validitet. De frågor som upplevs som svåra att tolka har dock i flera fall 

vägts upp av intervjufrågorna vilket höjer upp validiteten.  

5.6 Reflektion över metoden 

Arbetet med studien har överlag fungerat bra då vi har kunnat diskutera och reflektera över våra 

metodiska val genom hela studiens gång. Mycket tid och kraft användes inledningsvis för att få 

kontakt med aktuella skolor för genomförandet av studien. Detta då vi sökte skolor med specifika 

arbetssätt vilket minskade antalet skolor avsevärt. När kontakt skapats med berörda skolor 

bokades tid för genomförandet av undersökningen. Båda författarna fanns på plats under 

genomförandet av studien varav en ansvarig för enkätstudien och en ansvarig för intervjustudien. 

Vår medverkan vid enkätundersökningen skulle kunna ha påverkat elevernas sätt att svara på 

enkäten i både positiv och negativ bemärkelse. Vår närvaro skulle kunna vara positiv då eleverna 

får en personlig kontakt och kan fråga om otydligheter de inte förstår. Den personliga kontakten 

skulle också kunna vara negativ då eleverna kan känna en press att besvara frågorna så som de 

tror är önskvärt från vår sida och inte efter hur de egentligen tycker. Intervjuaren upplevde att 

hon förbättrade sin intervjuteknik för varje intervju vilket även det kan ha påverkat resultaten av 

intervjuerna. Under analysfasen har vi arbetat individuellt med varsin delstudie och kontinuerligt 

diskuterat och reflekterat över varandras delar.  
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6. Resultat och analys 

Resultaten kommer nedan att redovisas uppdelat på den kvantitativa och den kvalitativa studien 

med start med den kvantitativa delstudien. I avsnittet redogörs för den kvantitativa studiens 

resultat och analys samt den kvalitativa studiens resultat. Den kvalitativa studiens analys samt den 

kvantitativa studiens diskussion anses jämställda, och dessa redovisas således i nästkommande 

diskussionsavsnitt.  

Resultaten redovisas för Kunskapsskolan och skolan utan liknande specifika arbetssätt, i 

resultatdelen benämnt skola 2. I intervjustudien används inte respondenternas riktiga namn utan 

dessa benämns som K1, K2 och K3 för elever på Kunskapsskolan, samt S1, S2 och S3 för de 

elever som representerar skola 2.  

6.1 Kvantitativt resultat och analys 

Nedan redovisas studiens kvantitativa resultat uppdelat utefter de kvantitativa forskningsfrågorna 

(1-4). 

6.1.1 Elevers upplevelse av mening mätt i KASAM 

På Kunskapsskolan uppmättes elevernas KASAM till ett medelvärde på 4,8 med en 

standardavvikelse på 1,0. Elevernas medevärde på skola 2 fastställdes till 4,9 med en 

standardavvikelse på 0,7. Ett oberoende T-test påvisade ingen signifikant skillnad (p=0,61) mellan 

elevernas KASAM på de två skolorna (se tabell 1). Det förekom signifikant skillnad (p=0,001) på 

fråga 1 mellan skolorna, Kunskapsskolan hade ett medel på 4,7 och Skola 2 på 3,8. Fråga 1 rör 

elevernas känsla av att de inte riktigt bryr sig om vad som händer runt omkring dem. I övrigt 

förekom inga signifikanta skillnader mellan skolorna på frågorna som behandlar KASAM (se 

figur 2). Dock förekom tendenser till skillnad (p=0,051) mellan skolorna på fråga 4, som 

behandlar elevernas framtidstro, där Kunskapsskolans elever uppvisar ett medelvärde på 5,0 och 

skola 2 uppvisar ett medelvärde på 5,4. Resultatet pekar på att elever på Kunskapsskolan bryr sig 

mer om vad som sker i deras närhet än elever på skola 2. Det visade sig även vara relativt stor 

skillnad på elevernas tro på sig själva inför framtiden. Vid denna fråga uppvisade elever på 

Kunskapsskolan lägre medelvärde än elever på skola 2, dock ej signifikant skillnad. 

Konstateras kan att det ej förekommer signifikanta skillnader mellan elevernas upplevelser av 

meningsfullhet mätt i KASAM, vilket besvarar studiens första frågeställning. 
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Figur 2. 

Kunskapsskolans och skola 2 medelvärde på KASAM-frågorna samt det medelvärdet för skolornas totala 
KASAM. 

6.1.2 Elevers upplevelse av mål och mening mätt i Youth purpose 

Medelvärdet för purpose identification bland Kunskapsskolans elever fastställdes till 3,6 med 

standardavvikelse på 0,9. På skola 2 uppmättes medelvärdet till 3,8 och standardavvikelsen till 0,7. 

Ingen signifikant skillnad på de två skolorna gällande purpose identification förekom (p=0,21) 

när variablerna testades med oberoende T-test. Mellan de åtta purpose identification frågorna 

förekom inga signifikanta skillnader i svarsfrekvensen mellan elever på de två skolorna.  

Medelvärdet i goal-directedness på Kunskapsskolan fastställdes till 3,8 (SD 1,1) och på skola 2 

bestämdes detsamma till 3,9 (SD 0,9). Ingen signifikant skillnad mellan skolorna (p=0,36) 

uppmättes med oberoende T-test, dock förekom statistiskt säkerställda skillnader mellan skolorna 

(p=0,02) på fråga 19, som behandlar elevernas förmåga att uppfyllda sina uppsatta mål. 

Kunskapsskolans medelvärde på denna fråga var 3,4 och skola 2 medelvärde på samma fråga 

uppmätte till 4,0.  

Inte heller vid dessa mått av meningsfullhet i livet förekom statistiskt säkerställda skillnader 

mellan elever på Kunskapsskolan och skola 2.  Resultaten visar även att elever på skola 2 i högre 

grad än på Kunskapsskolan (p=0,02) upplever att de är bra på att uppfylla de mål de satt upp för 

sig själva. Resultaten besvarar studiens andra frågeställning gällande Youth purpose och visar inga 

signifikanta skillnader mellan vad eleverna upplever som meningsfullt mätt i Youth purpose på de 

två skolorna.  
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Tabell 1.  

Eventuella skillnader mellan Kunskapsskolan och Skola 2 gällande KASAM, två variabler av Youth 
purpose (markerade med *) samt meningsfullheten i skolan. 
 

 
  Kunskapsskolan   Skola 2         

  N M SD N M SD t df p 

KASAM 62 4,8 1 64 4,9 0,7 -0,51 111,8 0,61 

Purpose Identification* 59 3,6 0,9 61 3,8 0,7 -1,3 118 0,21 

Goal-directedness* 61 3,8 1,1 60 3,9 0,9 -0,9 119 0,36 

Meningsfullhet i skolan 59 4,0 0,9 64 3,7 0,9 1,6 121 0,12  

Not. Frihetsgraden (df) indikerar att variansen inte är lika mellan grupperna på den beroende variabeln (som visas 

med Levenes test ) och att detta har justerats för i t-testet. 

6.1.3 Elevers upplevelse av hur meningsfull skolan är  

Kunskapsskolans medelvärde på meningsfullheten i skolan beräknades till 4,0 (SD 0,9) och skola 

2 medelvärde beräknades till 3,7 (SD 0,9). Ingen signifikant skillnad (oberoende T-test) mellan 

medelvärdet för den sammanlagda meningsfullheten i skolan uppmättes på de två skolorna 

(p=0,12). Dock förekom signifikant skillnad mellan skolorna gällande fråga 25, som behandlade 

upplevelsen av arbetssätten på skolan (p=0,008). Kunskapsskolan uppvisade ett medelvärde på 

3,8 och skola 2 på 3,1 gällande nämnd fråga. Tendens till skillnad återfanns även på fråga 24 (se 

figur 3), angående betydelsen av relationer till lärare och kompisar, men ingen signifikant skillnad 

förekom (p=0,098). Det förekommer inga statistiskt säkerställda skillnader i den allmänna 

uppfattningen om skolans meningsfullhet, dock förekommer betydande skillnader i hur 

meningsfullt eleverna upplever arbetssätten på skolorna. Elever på Kunskapsskolan upplever 

arbetssätten som mer betydelsefulla än elever på skola 2. Studeras diagramet i figur 3, kan uttalas 

att elever på båda skolor anger inlärning och betyg samt relationer till lärare och kompisar, som 

mer meningsfullt än arbetssätten. Kunskapsskolans elever visar tendenser till att relationer till 

kompisar och lärare är viktigare för meningsfullheten i skolan än elever på skola 2. Konstateras 

kan att det ej existerar signifikanta skillnader mellan elevernas totala upplevelse av hur 

meningsfull skolan är på de två skolorna, vilket besvarar den tredje frågeställningen i studien.   
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Figur 3.  

Skillnaden mellan elevernas svar på frågorna gällande vad som är meningsfullt i skolan visat i medelvärde 
på Kunskapsskolan samt Skola 2.     

6.1.4 Samband mellan meningsfullhet i livet och i skolan 

Eventuell korrelation mellan upplevd meningsfullhet i livet och i skolan räknades ut med 

Pearsons korrelationsanalys. Korrelationskoefficienten kan anta värde mellan -1 och 1. Negativt 

värde tyder på negativt samband och positivt värde tyder på positivt samband mellan variablerna. 

Ett positivt samband innebär således att det finns samband mellan variablerna.  

Sambandet mellan upplevd meningsfullhet i livet och i skolan gav en korrelationskoefficient 

på 0,28 (p=0,002). Detta innebär att det finns ett tydligt signifikant samband mellan elevernas 

upplevda meningsfullhet i livet i allmänhet och i skolan. Detta resultat påvisar att ungdomar som 

upplever att skolan är meningsfull, också upplever sitt liv som meningsfullt och vise versa.   

Sammanfattningsvis påvisar resultaten att det ej återfinns signifikanta skillnader i elevernas 

upplevelse av mening, måluppfyllelse och meningsfullheten i livet mätt i KASAM och Youth 

purpose, vilket besvarar de två första frågeställningarna. Dock återfinns signifikanta skillnader 

mellan elever på de två skolorna gällande elevernas känsla av att inte riktigt bry sig om vad som 

händer runt omkring dem (fråga 1), samt deras upplevelse av hur bra de är på att uppfylla sina 

mål (fråga 19). Det återfinns inte heller signifikanta skillnader i den totala upplevelsen av hur 

meningsfull eleverna upplever skolan, vilket besvarar frågeställning tre. Däremot förekommer 

signifikanta skillnader som visar på att elever på Kunskapsskolan upplever arbetssätten som mer 

meningsfulla än elever på skola 2 (fråga 25). Slutligen påvisar resultaten att det finns signifikant 

samband mellan elevers upplevda meningsfullhet i livet och i skolan. Således besvaras även den 

fjärde frågeställningen.  
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6.2 Kvalitativt resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens kvalitativa resultat utefter funna teman. Den kvalitativa 

delstudien besvarar frågeställningarna 5-7. Det vill säga vad eleverna upplever som meningsfullt i 

skolan, vilka långsiktiga mål de har, om det finns skillnader gällande vad eleverna upplever som 

meningsfullt och motiverande på de två skolorna, samt om förekomsten av mål ser olika ut. 

Vad som ansågs som meningsfullt och motiverande för eleverna på de två skolorna skiljer sig 

inte nämnvärt, det förekom snarare fler likheter. I intervjuerna på Kunskapsskolan framkom 

framförallt tre faktorer som ansågs mest meningsfulla och motiverande i skolan, dessa var 

arbetssätten, lärarna och tillägnandet av kunskaper. De faktorer som ansågs som meningsfulla 

och motiverande på skola 2 var framförallt betyg, kompisar och tillägnandet av kunskaper. 

Endast arbetssätten, lärarna, betyg, kompisar och tillägnandet av kunskaper kommer att redovisas 

nedan. Utöver dessa faktorer redovisas kortfattat elevernas mål och vision med livet och 

framtiden.  

6.2.1 Arbetssätt 

Det framkom att alla tre elever gjort ett medvetet val med att studera på Kunskapsskolan. Då 

samtliga elever berättar om varför de valde denna skola, lägger alla betoning på det fria och 

annorlunda arbetssättet som skolan har. De berättar att de har otroligt mycket eget ansvar och 

inflytande över sin utbildning. De får själva bestämma vilka ämnen de ska arbeta med under 

dagarna, något som framförallt K1 lägger stor positiv betoning på. K1 menar att hen inte gillar att 

bli tillsagd vad som ska göras, hen vill kunna välja själv vad som ska göras och när. 

 Jag är rätt duktig på det mesta så det är inte det, det är mer att när någon liksom säger ja, nu ska 

du göra det här, så fastnade jag i det och ville inte göra det. Och då är den här skolan mycket 

mycket friare och man lägger sitt eget schema på många olika sätt. (K1) 

Senare under intervjun med K1 framkommer återigen arbetssättet som en motivationsnyckel till 

skolan och undervisningen. K1 menar att anledningen till att hen orkar och vill jobba i skolan är 

det fria arbetssättet, det är det egna valet som ger K1 motivation och kraft att genomföra 

uppgifter i skolan. Även K3 återkommer flera gånger under intervjun till att lyfta fram det fria 

arbetssättet som det mest meningsfulla och motiverande i skolan.  

 Just det här med att jobba individuellt, jag får jobba i min egna takt och jag lägger upp mina 

studier och mina mål utifrån vad jag själv vill ha för betyg och i samråd med lärarna. (K3) 

Samtliga elever på Kunskapsskolan är eniga om att skolan är speciell i arbetsform, de berättar hur 

de varje morgon planerar sin egen dag och att de veckovis lägger upp personliga mål. Utifrån K1, 

K2 och K3 svar konstateras att arbetssättet är det mest meningsfulla och motiverande för 

eleverna på Kunskapsskolan. 
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Det fria arbetssätten är ett återkommande tema som även funnits hos eleverna på skola 2. 

Både S1 och S3 redogör för att lärarna låter dem bestämma hur de ska arbeta med uppgifter. De 

berättar också att de ibland får bestämma var de vill arbeta med sina uppgifter, samt om de ska 

genomföras individuellt eller i par. S1 pratar mycket och länge om hur det går till på skola 2 då ett 

nytt arbetsområde eller en ny uppgift ska påbörjas.  

[…] sen så får vi själva grunda vår egen bas hur vi vill göra uppgiften, typ om den ska göras 

muntligt eller skriftligt. Sen så får vi arbeta med uppgiften, det är ganska individuellt. Man gör sitt 

eget arbete som sen betygssätts. (S1) 

Det framkommer att elever på Kunskapsskolan får vara med att påverka uppgifternas utformning 

i större utsträckning än eleverna på Skolan 2. Vid frågan om eleverna har möjlighet att påverka 

uppgifterna på skolan svarar samtliga elever på Kunskapsskolan att det finns stor möjlighet att 

ändra och påverka dessa. Eleverna berättar att de kan kommunicera och samarbeta fram en 

ändring tillsammans med sin lärare. Eleverna på skola 2 talar om att uppgifterna är färdiga och att 

möjligheten att förändra dessa inte är så stor. Däremot upplever S2 och S3 att de inte vill ha så 

stor valmöjlighet. S2 menar att om hen själv fått bestämma sina uppgifter hade dessa varit för 

enkla och då också saknat grund för att bygga kunskap. S2 beskriver det på följande sätt;  

Skulle jag själv fått bestämma uppgifter så hade det inte varit nåra uppgifter alls. Då hade det varit 

riktigt enkla grejer som hade varit klara på typ fem minuter och sen går man hem. 

I likhet med Kunskapsskolan framkom alltså det fria arbetssätten som något positivt på skolan 2 i 

form av att kunna välja metod, inte arbetsuppgifter. Eleverna på skola 2 känner att de har 

potential till valet av hur de ska arbeta i skolan. De känner att de har möjlighet att välja bland 

annat var de ska sitta, om uppgifterna ska redovisas muntligt eller skriftligt samt om de ska arbeta 

i par eller individuellt. Eleverna på Kunskapsskolan känner, även de, att de har valet att bestämma 

och påverka hur de ska arbeta i skolan. Det var utmärkande att eleverna på Kunskapsskolan 

värdesatte denna valmöjlighet i mycket större utsträckning än eleverna på skola 2. Det egna valet 

var alltså betydligt mer meningsfull och motiverande för eleverna på Kunskapsskolan. 

6.2.2 Relationer till lärare 

Ett återkommande tema på de bägge skolorna var vikten av lärarnas handlingar och sätt att 

bemöta eleverna. S1 och S2 talar positivt om sina lärare, de menar att lärarna på skolan har en 

stor betydelse för deras skolprestation. Samtliga elever på skola 2 betonar att läraren hjälper dem 

att nå sina mål i skolan. Lärarna ses även som en motivationsnyckel för elev S1 som menar att; 

Det är kul att höra att lärarna uppmuntrar än ibland efter lektionerna, liksom säger det här gjorde 

du bra, nu kan du det här. Då blir det att man vill visa ännu mer nästa gång att man kan det här, 

det är kul att göra dom glada. (S1) 
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Respondenterna på Kunskapsskolan lyfte fram lärarna som meningsfulla för skolan. K2 och K3 

redogörelser av lärarna gav antydan till att lärarna spelade en avgörande roll för hela skolarbetet. 

K3 känner en enorm stöttning av lärarna på skolan;  

Jag tycker vi har jättebra lärare och dom pushar än och dom stöttar än och dom säger liksom jag 

tror på dig, du kan det här och då känner jag ett stöd. (K3) 

Vidare under intervjun med K3 lyfts lärarna fram ett flertal gånger, både som en motivation för 

skolarbetet och som något som får hen att känna mening och intresse i skolan. K2 poängterar att 

lärare och elever på Kunskapsskolan ofta har en nära relation som bygger på tillit, till skillnad mot 

eleverna på skola 2, som enbart berättar att lärarna hjälper dem i skolarbetet och inte nämner 

dem i vidare bemärkelse. K2 menar att den etablerade relationen som lärare och elever har på 

Kunskapsskolan leder till ett starkt meningsfullt band. K2 ser inte enbart läraren som någon som 

ska förmedla kunskap till eleverna, utan för K2 är läraren så mycket mer.  

Eleverna har nära kontakt med lärarna, de drar sig inte tillbaka till lärarrummet. Där är de bara då 

de ska rätta prov eller så. Många lärare kan skoja med eleverna och eleverna kan skoja tillbaka. De 

går ofta runt och hjälper personer som behöver hjälp, man kan gå till en lärare om man behöver 

hjälp i workshoparna. Där kan man få en tid med en lärare, om typ problem man har och så. Vi 

har även PH (personlig handledning) samtal som är väldigt bra, det har vi en gång per vecka med 

vår handledare, det är under en kvart då vi går igenom målen för veckan och nästa vecka. Där kan 

man prata om saker man behöver göra i skolan, när man ska göra det men även om personliga 

problem om man har det. Man får en bra kontakt med sin handledare vilket då är meningsfullt. 

Man får liksom som ett personligt band till sina lärare. (K2) 

Konstateras kan med andra ord att samtliga elever upplever relationen till lärare som meningsfull, 

dock framkommer skillnaden att elever på Kunskapsskolan anser sig ha en starkare personlig 

relation till sina lärare än elever på skola 2.  

6.2.3 Relationer till kompisar 

På skola 2 nämndes vänner som mycket meningsfulla för eleverna. Kompisarna fick eleverna att 

trivas i skolan och känna gemenskap. Dock lyftes vänner fram på olika sätt av eleverna. På 

Kunskapsskolan nämnde K3 inte kompisar en enda gång, dock framkom det att hen upplevde 

lektionerna som meningsfulla om hen hade kamrater att diskutera med. K1 redogjorde för att hen 

hade folk att umgås med i skolan om så önskades, men att dessa inte påverkade mål eller 

motivation i skolan. För K1 var kompisar i skolan heller inget som hade någon betydelse för 

meningsfullheten i skolan. 

Ja, alltså jag är lite av en enstöring och har alltid varit. Men jag har folk att umgås med när jag vill. 

(K1) 

K2 däremot la relativt stor fokus på vännernas betydelse i skolan. Enligt K2 påverkas hen av 

vännerna när det gäller trivsel samt studier i skolan. K2 berättade att kompisar både kan motivera 
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till att arbeta i skolan, men att de även kan störa i arbetet och därmed påverka hen i negativ 

bemärkelse. 

Det som är mest meningsfullt med skolan är att få kunskaper och få en vänkrets, att utvecklas 

både socialt och intellektuellt. Att man liksom får en bredare rang av vänner och av kunskap. (K2) 

Eleverna på skola 2 framhävde vänner som mycket viktigt, S1 menar att utan vänner skulle det 

inte vara någon mening alls med att gå till skolan. 

Mest meningsfullt, det är nog lektionerna och kompisar för det är kompisar som gör att man vill 

gå till skolan. (S1) 

S1 förklarar att vännerna påverkar hela dennes skolsituation. S2 beskriver på liknande sätt hur 

avgörande kompisarna är för hur hen själv jobbar och beter sig i skolan. Om vännerna är 

motiverade och jobbar i skolan blir hen också motiverad till att arbeta. På frågan om vad som är 

mest meningsfullt svarar S2 som följande; 

Alltså det måste vara vännerna i skolan, hur mycket man än bråkar med dom så hjälper dom än 

väldigt mycket. (S2). 

S3 däremot nämnde aldrig kompisar. S3 upplevde inte att kompisar påverkade hen i något 

avseende. Det S3 berättade om kompisar var att skolans elever var trivsamma samt att hens 

klasskamrater var okej.  

6.2.4 Tillägnande av kunskaper 

Värt att poängtera är att samtliga elever anser att kunskaper man lär sig i skolan är meningsfulla 

och betydelsefulla, dock var det ingen av eleverna som nämnde denna faktor avsevärt många 

gånger. Det var under specifika frågor om mål med skolan som kunskaper och lärande togs upp 

av eleverna. Alla elever nämnde alltså vikten av att lära sig någonting i skolan då de tillfrågades 

vilka mål de hade med att gå i skolan. Dock ska framhållas att flera av eleverna hade fler mål med 

att gå i skolan. 
 

Poängen med skolan är att man ska lära sig saker och det kommer man inte ifrån. (K1)  

 

Det är väl att få studierna, att man får kunskaperna alltså det man lär sig. Man går i skolan för att få 

det. (K2) 

 

Främst vill jag få ut något av det hela, att jag ska utvecklas. (K3) 

 

Då är det att lära mig bra, att man trivs i sin klass och att man tycker att lektionerna är lärorika, att 

man lär sig mycket. (S1) 

 

Lära mig saker inför gymnasiet och framtiden. (S2) 

 

Att lära sig, det är väl ändå det som är poängen med att komma hit. (S3) 
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6.2.5 Mål och betyg 

En faktor som var av mycket stor betydelse för eleverna på skola 2 var betyg. Här ska poängteras 

att även eleverna på Kunskapsskolan nämnde betyg som något motiverande i skolan, men den 

motiveringsfaktorn hamnade i skymundan, då andra faktorer lyftes fram som betydligt mer 

meningsfulla för skolan. För S1 och S2 återkom faktorn betyg åtskilliga gånger. Nämnvärt är att 

eleverna la betoning på betyg i samband med mål med skolan, motivation till studier samt vad 

som ansågs som mest meningsfullt i skolan. Då eleverna talade om betyg framkom det ofta 

tillsammans med elevernas framtidsplaner och större mål med livet. 

Mina mål är framförallt att få bra betyg och komma in i gymnasiet och göra bra ifrån mig där för 

att sen kunna fortsätta plugga. Jag vill ha ett riktigt bra jobb, med god och säker ekonomi. (S1) 

S1 och S2 hade oerhört tydliga och bestämda mål med sin framtid, och i samband med dessa 

hade betyg en stor betydelse. S1 menar att mycket motivation hämtas från de betyg hen får på 

uppgifter och prov. Att få ett bra betyg på en uppgift gör att hen vill kämpa ännu hårdare inför 

nästa uppgift. S1 förklarar det såhär; 

Det som gör mig motiverad är när man får tillbaks sina uppgifter som man har kämpat med och 

det är bra betyg, då blir jag verkligen motiverad att göra det ännu bättre nästa gång eller bara hålla 

sig där man är betygsmässigt. Ja, det är nog det som motiverar mig, att få veta betyget. (S1) 

Under intervjun med S2 betonades betyg i samband med mål på liknande sätt som för S1. S2 

hade en klar framtidsvision, med klara mål och planer. På frågan vad S2 hade för planer efter 

årskurs 9 svarade S2; 

Jag kommer gå vidare till gymnasiet och sen plugga vidare till civilingenjör inom IT. Mitt stora mål 

är att bli chef för ett IT företag. Men för det krävs det många bra betyg och sådär. (S2) 

 Detta uttalande visar på klara mål med framtiden. På Kunskapsskolan var K2 utmärkande då hen 

var den enda som uppgav att hen hade klara mål med sin framtid. K2 berättar att hen har som 

mål att bli läkare, orsaken till detta var en vilja att hjälpa människor. 

Jag skulle vilja bli läkare […] med läkare är att jag vill hjälpa andra människor liksom jag gillar att 

hjälpa andra människor. (K2)  

K1 har till skillnad mot S1, S2 och K2 inga tydliga mål med sin framtid eller med sitt liv. K1 

menar att hen varken har tydliga mål med sin skolgång eller med sitt liv. K1 berättar; 

Jag har ingen tydlig vision om vad jag ska göra med mitt liv. Hade jag haft det hade det säkert vart 

lättare att motivera sig själv. (K1) 

Även K3 redogörelser tyder på oklara framtidsmål. För K3 var det jobbigt att prata om mål och 

visioner inför framtiden, dessa fick hen att känna sig osäker och ängslig.  
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Jag vet inte vad som kommer hända eller vad jag ska göra. Jag orkar inte ens oroa mig för det för 

jag blir för kontrollerande så jag försöker fokusera på vad det är som händer nu. (K3) 

K3 har dock väldigt tydliga mål med sina studier och är noggrann med sitt planerande av veckans 

mål och sina dagliga mål i skolan. K3 menar att dessa mål är motivationen till att arbeta med 

uppgifter i skolan. K3 förklarar sina dagliga mål som följande;  

Det är mer här och nu, men det känner jag att jag måste göra annars kommer jag inte göra det jag 

ska göra. Så det är en slags motivering för mig. (K3) 

För S3 var framtidsmålen oklara. Det var svårt att få fram tydliga svar från S3 angående mål och 

vision med framtiden. På frågorna om S3 hade några mål med livet, några drömmar eller 

önskningar inför framtiden svarade hen endast nej. Efter flera frågor kring mål och drömmar 

framkom det att S3 har som mål att överleva så länge som möjligt.  

6.2.6 Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det som eleverna finner som meningsfullt och 

motiverande på de två skolorna skiljer sig åt marginellt. Det visar sig att eleverna upplever 

arbetssätten, relationer till lärare och kompisar, betyg och tillägnandet av kunskap som 

meningsfullt i skolan, vilket besvarar studiens femte frågeställning. Resultatet visar på få skillnader 

mellan skolorna, dock fanns skillnader mellan eleverna, men då skiljde de sig ofta mellan elever 

från samma skola. Det kan konstateras att frågeställning 6, gällande eventuella skillnader i vad 

elever på de två skolorna finner som meningsfullt och motiverande, har besvarats. Eleverna på 

Kunskapsskolan upplever arbetssättet som det mest meningsfulla, de föredrar och värdesätter det 

fria arbetssätten högt. Dessa elever upplever också lärarna, tillägnandet av kunskaper och betyg 

som något meningsfullt och motiverande. På skola 2 upplevde eleverna betygen som avgörande 

för motivationen. Även kompisar, tillägnandet av kunskaper, lärarna och arbetssätten var något 

som ansågs meningsfullt och motiverande.  

Gällande frågeställning 7, som behandlar eventuella skillnader mellan förekomsten av 

lånsiktiga mål hos eleverna på de två skolorna, kan konstateras att det inte skiljer sig markant 

mellan skolorna utan snarare mellan enskilda elever. Resultatet visar att elev S1, S2 och K2 har 

tydliga mål med sina liv och sin framtid. De ser studier, arbete och i viss mån god ekonomi som 

något mycket viktigt inför framtiden. De övriga eleverna beskrev att de inte vet vad de vill göra i 

framtiden samt att de inte hade några särskilda mål med sina liv.  
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7. Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras studiens resultat uppdelat i tre stycken. Först framförs en 

diskussion av den kvantitativa undersökningen, därefter en analys och diskussion av den 

kvalitativa delstudien, slutligen framförs en gemensam avslutande diskussion för både den 

kvantitativa och kvalitativa studien.  

7.1 Kvantitativ diskussion 

7.1.1 Elevers upplevelse av mening i livet mätt i KASAM  

Studiens resultat visar ingen signifikant skillnad mellan elevers upplevelser av mening i livet mätt i 

KASAM. Tidigare studier om KASAM i skolan tyder dock på att det borde vara skillnad mellan 

de två skolorna då elever på Kunskapsskolan anses ha större möjlighet till medbestämmande och 

valmöjlighet än skola 2. Modin, Östberg, Toivanen & Sundell (2011) visar i sin studie att elever 

som upplever att de har inflytande i sin skolgång, framförallt i arbetssätten, uppvisar högre 

KASAM än andra. I teorin om KASAM anses individers generella motståndsresurser vara 

avgörande för hur individen hanterar stressorer i livet vilket i sin tur är avgörande för individernas 

KASAM. Antonovsky (2005) har påvisat att bristande upplevelser av medbestämmande i livet 

utgör en stressor som försvagar KASAM. Resultatet i studien tyder dock inte på att det är någon 

skillnad i meningsfullheten mätt i KASAM mellan elever på Kunskapsskolan och skola 2, trots att 

vi anser att elever på skola 2 i studien har mindre medbestämmande. Detta skulle kunna bero på 

att fler skolor idag än när Kunskapsskolan startade arbetar med tydliga mål och elevinflytande i 

stort. Vilket skulle kunna innebära att skola 2 inte skiljer sig så mycket från Kunskapsskolan vad 

gäller elevinflytande och arbetssätt, vilket utgör en förklaring till utfallet i studien. Bristen på 

skillnad mellan skolorna skulle även kunna förklaras med hjälp av Feldt, Kokko, Kinnunen och 

Pulkkinens (2005) studie som visar på skolklassernas betydelse för elevernas KASAM. De menar 

att en individ påverkas av hur skolklassens KASAM är och att olika grupprocesser har en stor 

inverkan på enskilda individers KASAM. Vi menar att då elever på Kunskapsskolan ej ingår i 

traditionella skolklasser på samma sätt som på skola 2 skulle Kunskapsskolans elevers KASAM 

kunna påverkas negativt då de kan gå miste om viktiga grupprocesser. Detta antagande skulle på 

så sätt kunna förklara varför det inte är några signifikanta skillnader mellan de två skolorna 

gällande KASAM trots att Kunskapsskolans elever anses ha mer inflytande och valmöjligheter i 

sin vardag.  

Enligt teorin om KASAM definieras meningsfullhet som individens delaktighet i livet och i 

situationer som har en känslomässig innebörd, engagerar och har betydelse för individen 

(Antonovsky, 2005). Detta tyder på att elever på Kunskapsskolan borde ha en större känsla av 
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meningsfullhet då de inbjuds vara mer delaktiga i sina vardagliga sysslor och få bestämma över de 

uppgifter de ska genomföra för dagen, det vill säga över det som har betydelse för individen. 

Dessa elever har också en större möjlighet att välja arbetssätt som engagerar och motiverar dem 

att prestera och uppfylla sina mål i skolan.  

Alla elever i Sverige ska som sagt fostras till demokratiska medborgare och förberedas för att 

aktivt delta i samhällslivet genom att utöva inflytande och ansvar (Lgr11, 2011, s. 8). Detta 

innebär en svårighet för jämförelserna mellan skolorna i vår studie då det tydligt framgår i 

läroplanen att alla skolor ska erbjuda alla elever möjligheten till inflytande och ansvar samt tydligt 

arbeta mot mål. Detta skulle kunna innebära att utfallet i studien, i likhet med Kristensson och 

Öhlunds studie (2005) som jämförde olika gymnasieinriktningar, beror på att det inte är 

tillräckligt stor skillnad mellan hur eleverna arbetar med personliga mål och elevinflytande på de 

två skolorna, som diskuterats tidigare.  

Resultaten från studien visar att det förekom signifikant skillnad mellan elever på de två 

skolorna gällande det första frågan i enkäten som behandlar elevernas känsla av att de inte riktigt 

bryr sig om vad som händer runtomkring dem. Kunskapsskolan elever visar på lägre skattning på 

denna skala vilket tyder på att de har en högre känsla av meningsfullhet och omvärldsomsorg än 

elever på skola 2. Denna skillnad skulle eventuellt kunna förklaras med att elever på 

Kunskapsskolan styr mer över sin vardag i skolan (arbetssätt, studieplats och liknande) vilket 

skulle kunna innebära att de är mer uppmärksamma på miljön de väljer att befinna sig i. Precis 

som Eriksson (1999) belyser ökar elevernas motivation beroende på vilken miljö de befinner sig i, 

hur kreativa de får vara och framförallt att de tillåts ta eget ansvar. Motivationen i detta fall skulle 

kunna jämföras med vad som känns meningsfullt i elevernas liv. Eleverna skiljer sig även med ett 

omvänt förhållande gällande framtidstro, det vill säga att elever på skola 2 skattar sin framtid 

högre än elever på Kunskapsskolan. Innebär detta att elever på skola 2 har en starkare strävan 

efter att uppnå någonting fascinerande med sina liv? Vad skulle denna skillnad kunna bero på? Vi 

finner inga svar på denna fråga i vår studie men kanske skulle kulturella eller sociala faktorer 

såsom hemförhållanden kunna bidra till möjliga förklaringar i frågan om vad som påverkar 

elevernas framtidstro. 

7.1.2 Elevers målmedvetenhet och meningsfullhet mätt i Youth Purpose  

Uppmuntring och undervisning i planering av sin vardag samt lärares förmåga att klargöra syftet 

och vikten av arbetet i skolan påverkar, enligt Bundick och Tirri (i tryck), elevers utvecklande av 

Youth purpose. Detta antyder på att elever på Kunskapsskolan, som dagligen arbetar med egen 

planering och måluppfyllelse, i större mån än elever på skola 2 borde inneha högre grad av Youth 

purpose. Studiens resultat visar dock att det inte återfinns signifikanta skillnader mellan elevernas 

upplevelse av måluppfyllelse och meningsfullhet i livet mätt i Youth purpose. Precis som 

Eriksson (1999) kommer fram till i sin studie, kan detta bero på att majoriteten av alla 

högstadieelever har ett mål med livet. Vår studies resultat visar det, då inga signifikanta skillnader 
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förekommer mellan hur eleverna på de två skolorna svarat på de åtta purpose identification 

frågorna. Damon, Menon och Bronk (2003) påpekar vikten av att ungdomar har någonting att 

sträva efter och ägna sig åt för en positiv identitetsutveckling och välmående vilket även styrks av 

Bronk m.fl. (2010) och Burrow m.fl. (2010). Därför anses resultatet gällande studiens andra 

frågeställning som en indikation på att det kanske inte nödvändigtvis är så att elever som tränas 

och uppmuntras att planera sin egen inlärning i högre grad än andra finner ett eller flera livsmål.  

Däremot borde det vara skillnad i hur motiverade eleverna är till att uppfylla sina livsmål 

eftersom Giota (2007) och Eriksson (1999) hävdar att ungdomar upplever hög grad av 

motivation då de själva får vara med och bestämma över sitt liv och sätta upp egna kortsiktiga 

mål med sitt lärande. Studien visar dock ingen signifikant skillnad i elevernas Goal-directedness 

på de två skolorna. Det visade sig dock att det faktiskt förekom signifikanta skillnader mellan 

skolorna vad gäller frågan om hur pass väl eleverna upplever att de är bra på att uppfylla sina 

personliga mål (fråga 19). Dock visar resultaten att elever på skola 2 upplever att de är signifikant 

bättre på att uppfylla sina personliga mål än elever på Kunskapsskolan. Ett resultat som är mycket 

intressant då det torde vara så att elever på Kunskapsskolan, som arbetar med att sätta upp och 

sträva mot att uppfylla vardagliga mål med sin inlärning och där dessa mål även utgör själva 

grunden för skolans arbetssätt, borde vara väsentligt mycket bättre på måluppfyllelse än elever på 

skola 2. Det skulle kunna vara så att eftersom elever på Kunskapsskolan arbetar mycket med mål 

och måluppfyllelse, så kanske de ställer högre krav på sig själva vad gäller skapandet av personliga 

mål och uppfyllelse av dem, vilket kan förklara att de inte har skattat sig själva högre. Bronk, 

Finch & Talib (2010) studie talar däremot för att det inte förekommer signifikanta skillnader 

mellan skolorna då de menar att akademisk drivkraft inte verkar ha någon påverkan på 

utvecklandet av Youth purpose. Vi upplever att eleverna på Kunskapsskolan söker sig specifikt 

till den skolan av en anledning, att de vill ha friare arbetssätt och mycket eget inflytande bland 

annat, på ett större plan än elever på skola 2. Vi menar att detta räknas som liknande akademisk 

drivkraft som de högpresterande eleverna i Bronk m.fl. (2010) studie.  

 Även vad gäller denna frågeställning (2) tror vi att likheterna i elevernas upplevelse av 

meningsfullhet och måluppfyllelse mätt i Youth purpose kan bero på att skola 2 och 

Kunskapsskolan båda arbetar ungefär lika mycket med mål och måluppfyllelse, även om skola 2 

inte lika tydligt exponerar det för omvärlden.  

7.1.3 Elevers upplevelse av hur meningsfull skolan är  

Resultaten som besvarar studiens tredje frågeställning visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader i elevernas upplevelse av hur meningsfull skolan är i allmänhet. Däremot skiljer det sig 

åt gällande vilka faktorer i skolan som de upplever som mer eller mindre meningsfulla.  

Eleverna skiljer sig signifikant i fråga om hur meningsfulla de upplever arbetssätten i skolan är. 

Flertalet studier om KASAM, Youth purpose och ungdomars upplevelser av meningsfullhet 

betonar vikten av att elever upplever att de får vara med och bestämma arbetssätten i skolan. 
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Lundell (1999) beskriver variation i lektionernas innehåll och struktur som avgörande för hur 

rolig och givande de upplever arbetssätten. I likhet med Lundell (1999) studie visar vår studie att 

elever på Kunskapsskolan upplever arbetssätten som mer betydelsefulla än elever på skola 2, 

vilket troligtvis beror på att elever på Kunskapsskolan har uttalade specifika arbetssätt och 

erbjuds mer valmöjligheter vad gäller arbetssätten. Trots detta uppvisar elever på Kunskapsskolan 

inte avsevärt höga värden på frågan om meningsfullheten i skolan (3,8), vilket tyder på att andra 

faktorer spelar större roll för elevers upplevelse av en meningsfull skolgång. Detta styrks av 

resultaten från enkätstudien som påvisar att elever från båda skolor skattar tillägnande av kunskap 

och betyg samt relationer till lärare och kompisar högre än arbetssätten som brukas på skolan.  

Precis som både Lundell (1999) och Eriksson (1999) påpekar verkar det som att elever 

upplever sociala relationer som en mycket avgörande faktor för upplevd meningsfullhet i skolan. 

Enkätresultaten påvisar dock ej om det är specifikt relationer till lärare, kompisar eller bådadera 

som avgör upplevelsen av meningsfullheten i skolan. Som nämnts tidigare visar Feldt m.fl. 

(2005), Modin m.fl.(2011) samt Bundick och Tirri (i tryck) att relationer till lärare och 

klasskamrater är viktiga faktorer för bildandet av KASAM, Youth purpose och upplevelsen av 

meningsfullhet. Vår studies resultat verkar onekligen styrka dessa studiers resultat då eleverna 

tydligt visar att sociala relationer är viktiga för upplevelsen av hur meningsfull skolan är. Socialt 

stöd från både lärare och kompisar utgör enligt vår tolkning en generell motståndsresurs (socialt 

stöd) för att hantera stressorer i skolan och på så sätt göra den mer meningsfull. Det 

framkommer dock att elever på Kunskapsskolan skattar sociala relationer högre än elever på 

skola 2. Vi kan dock inte med enbart enkätstudiens resultat avgöra vad denna skillnad beror på då 

vi, som sagt, inte kan särskilja på relationer till lärare och kompisar.  

Det som på båda skolorna också ansågs som mer meningsfullt än arbetssätten var kunskap 

och betyg. Kristensson och Öhlund (2005) påvisar ett positivt samband mellan höga betyg och 

hög KASAM hos gymnasieungdomar. Detta är intressant då eleverna i vår studie upplever just 

betyg som viktigt för hur meningsfull skolan är. Våra resultat kan dock bara påpeka att eleverna 

finner betyg som meningsfullt men kan inte dra några paralleller mellan faktiska betyg och 

upplevd meningsfullhet. Eleverna upplever även inlärning av kunskap som en stor 

motivationsfaktor för hur meningsfull skolan är. Detta stämmer överrens med Giota (2007) 

studie som visar att elever på kort sikt motiveras av att lära in ny kunskap. Dessa kunskaper, 

anger Giota (2007), att elever sedan använder som en bas för att nå sina långsiktiga mål. Med 

detta i åtanke, skulle det kunna vara så att eleverna i vår studie skattar tillägnande av kunskap och 

betyg högre än andra faktorer för att de har en stor strävan efter att uppfylla sina långsiktiga mål, 

med andra ord innehar hög Goal-directedness?  
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7.1.4 Samband mellan meningsfullhet i livet och i skolan  

Studiens resultat visar att det finns ett signifikant samband mellan elevernas upplevelse av hur 

meningsfullt livet och skolan är. Resultaten visar med andra ord att elever som upplever att livet 

är eller inte är meningsfullt även upplever skolan som lika meningsfull eller meningslös.  

Tidigare forskning inom KASAM, Youth purpose och meningsfullhet hos unga visar, precis 

som våra resultat, att det borde finnas samband mellan de två variablerna. Vid en jämförelse av 

Lundell (1999) och Eriksson (1999) studier kan konstateras att liknande faktorer som avgör 

meningsfullheten i skolan och i livet förekommer, vilket styrker resultatet om att det finns 

samband mellan upplevelsen av mening i livet och i skolan. Eriksson (1999) betonar dock att 

ungdomarnas förmåga att beskriva vad som är meningsfullt för dem i livet ökar med ålder. Vi 

menar att även elevernas förmåga att urskilja vad som känns meningsfullt för dem i skolan 

troligtvis ökar med ålder. Bronk och Finch (2010) konstaterar även att detta gäller för 

utvecklandet av Youth purpose då de menar att äldre ungdomar i högre grad utvecklar Youth 

purpose än yngre.  

Då eleverna får arbeta med mål och utvecklas med hjälp av lärare och skolan, leder det till 

positiv identitetsutveckling, som Burrow, O’dell och Hill (2010) menar har starkt samband till 

Youth purpose. Dessa tankar styrks även av Damon m.fl. (2003) och Bronk m.fl. (2010) som 

påpekar vikten av utvecklandet av Youth purpose för ungdomars välmående och utveckling. Vi 

menar att när Damon m.fl. (2003) uttrycker att Youth purpose är viktigt för att eleverna ska ha 

någonting att sträva efter gäller detta inte enbart i livet utan också i skolan. Elever som då 

upplever att de har mål med sin skolgång och får arbeta med att sätta upp och sträva efter att 

uppnå dessa mål också använder lämpliga strategier och strävar efter liknande mål i livet. Bundick 

och Tirri (i tryck) påvisar detta genom att visa på att lärare kan hjälpa elever att utveckla och 

sträva mot långsiktiga mål vilket stärker deras Youth purpose i skolan såväl som livet. Feldt m.fl. 

(2005) visar att elever som har föräldrar som använder ett barncentrerat ledarskap har högre 

KASAM än andra elever. De menar även att skolans personal skulle kunna rekrytera liknande 

ledarskap för att höja elevers KASAM, vilket även vår studie visar. För oss är sambandet mellan 

elevers upplevda meningsfullhet i livet och i skolan självklar då eleverna spenderar stor del av sin 

vakna tid i skolan, vilket också styrks av Bundick och Tirri (i tryck). Det är därför oundvikligt att 

upplevelsen i skolan och i livet har ömsesidig påverkan på varandra. 

7.2 Kvalitativ analys och diskussion 

De teman som framkom under intervjuerna visade att eleverna på de två skolorna i stort sätt 

uppfattar och upplever samma faktorer som meningsfulla och motiverande. De faktorer som 

framkom som meningsfulla och motiverade på skolorna var arbetssätten, lärarna, betygen, 

kompisar och tillägnande av kunskaper. Trots att samma teman framkom på de bägge skolorna, 

var de olika faktorerna olika meningsfulla för eleverna.  
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7.2.1 Arbetssätt 

En tydlig likhet mellan eleverna på de båda skolorna var betydelsen av att de själva fick välja 

arbetssätt, alltså metoden för hur de skulle arbeta med en viss uppgift som meningsfullt. Däremot 

upplevde Kunskapsskolans elever valmöjligheten när det gällde uppgifternas utformning som 

meningsfulla till skillnad från elever på skola 2. Detta i likhet med Lundells (1999) studie där 

elever upplevde att det var viktigt med variation i undervisningen både gällande arbetssätt och 

innehåll. Även Modin, Östberg, Toivanen & Sundell (2011) kommer i sin studie fram till att 

elevinflytande och känslan av att få vara med och bestämma över arbetssätten är en viktig faktor 

för att eleverna ska känna att skolan är meningsfull. Kunskapsskolans elever såg det som positivt 

och meningsfullt att ha möjligheten att redigera eller skapa egna uppgifter i sin utbildning. 

Eleverna på skola 2 ansåg det däremot som negativt att behöva ta det ansvaret i skolan. 

Uppfattningen utifrån dessa elevers svar var att de allra helst ville ha så bestämda uppgifter som 

möjligt, där de slapp ta ställning till varken materialet, redovisningsformen eller utformandet av 

uppgifterna. Detta resultat skiljer sig åt från vad Giota (2007) redogör för i sin studie. Giota kom 

fram till att elever upplever högre grad av motivation i skolan då de får vara med och bestämma. 

Denna skillnad mellan Kunskapsskolan och skola 2 är den främsta då elevernas upplevelser av 

inflytande och ansvar skiljer sig åt. För samtliga elever på Kunskapsskolan var dock ansvaret som 

arbetssättet kräver meningsfullt och givande. Detta skulle kunna vara en indikation på att eleverna 

på Kunskapsskolan i högre grad innehar, av Antonovsky (2005) kallad, den generella 

motståndsresursen jagstyrka som är en avgörande faktor för KASAM. Eleverna känner att de kan 

hantera situationer med mycket ansvar och inflytande på ett bättre sätt än elever på skola 2. I sin 

tur skulle detta kunna tyda på att eleverna på Kunskapsskolan har större möjlighet att hantera 

stressorer i skolan. Denna analys stärks även då stressorer enligt KASAM skapas av frånvarande 

av medbestämmande. I detta fall finns inget medbestämmande för eleverna på skola 2 angående 

uppgifternas utformning, vilket skulle kunna tyda på att dessa elever besitter större risk att skapa 

stressorer. Även Bundick och Tirri (i tryck) påvisar att det finns ett positivt samband mellan att 

kunna planera sin vardag och att utveckla Youth purpose.  

7.2.2 Relationer till lärare 

Lundell (1999) studie visade också i likhet med vår att personliga relationer med lärarna var något 

som uppfattades som meningsfullt hos eleverna i studien. Vårt resultat visar på att lärarna var 

meningsfulla för eleverna på båda skolorna. Lärarna gav flera elever motivation till fortsatt arbete 

i skolan. Enligt teorin om KASAM kan begreppet meningsfullhet betraktas som en 

motivationskomponent (Antonovsky, 2005). I intervjuerna uppfattades elevernas syn på 

meningsfullhet ofta som just en motivationskomponent, speciellt då de beskrev lärarens betydelse 

för skolarbetet. De förknippade det som var meningsfullt med det som gjorde dem motiverade, 

vilket även teorin om KASAM gör. Det uppkom dock skillnad mellan lärarnas betydelse för 
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eleverna på skolorna. I Kunskapsskolan uppfattade eleverna lärarna som något mer än bara 

någon som ska lära ut och hjälpa dem med skolarbetet. Eleverna på Kunskapsskolan berättade att 

de skapar goda och starka personliga relationer med sina lärare. Denna starka relation bör enligt 

Bundick och Tirri (i tryck) leda till att dessa elever har lättare att utveckla Youth purpose. Det 

beror på att de elever som har lärare som strävar efter att eleverna ska uppnå mål, ofta snabbare 

utvecklar Youth purpose. I skola 2 var lärarna betydelsefulla då de skapar en trygghet i 

klassrummet, men framförallt var de meningsfulla för eleverna genom stöttning mot goda 

studierelaterade resultat. Så trots att lärarna var meningsfulla för eleverna på bägge skolorna, är de 

meningsfulla på olika sätt.  

Tydligt är att lärare, framförallt på Kunskapsskolan, fungerar som socialt stöd för eleverna. 

Enligt KASAM är socialt stöd en av de generella motståndsresurserna som anammas för att 

hantera stressorer (Antonovsky, 2005, s. 57). Resultaten från intervjuerna tyder på att lärare på 

Kunskapsskolan utgår mer ifrån, vad Feldt, Kokko, Kinnunen och Pulkkinen (2005) kallar, ett 

barncentrerat ledarskap vilket de uttrycker skulle kunna höja elevernas KASAM. Detta med 

anledning av att eleverna på Kunskapsskolan upplever en tydligare personlig kontakt med sina 

lärare. Elever på Kunskapsskolan, som har mycket inflytande i arbetssätten, anser att lärarstöden 

är väldigt betydelsefullt och viktigt. Denna iakttagelse går dock emot Selberg (1999) studie, som 

visar att elever som har mycket inflytande kräver mindre lärarstöd. Elever på bägge skolor 

uttrycker tydligt lärarnas betydelse för deras motivation och upplevd meningsfullhet i skolan, 

vilket överensstämmer med Bundick och Tirris (i tryck) studie om lärarnas betydelse för 

utvecklande av Youth purpose. Bundick och Tirri (i tryck) belyser också att, precis som elever på 

skola 2 uttrycker, lärarnas förmåga att uppmuntra eleverna ökar deras känsla av meningsfullhet 

och Youth purpose. För framförallt S1 och K3 var uppmuntring från lärare något väldigt 

motiverande. Bundick och Tirri (i tryck) studie visar att just uppmuntring av lärare leder till känsla 

av meningsfullhet och Youth purpose bland elever. Därför bör samtliga elever ha nytta av att 

lärarna uppmuntrar och stöttar eleverna på skolorna. Det bör i längden kunna påverka samtliga 

elevers Youth purpose och känsla av meningsfullhet positivt.  

7.2.3 Relationer till kompisar 

Något nämnvärt är även att eleverna på Kunskapsskolan inte benämnde vänner som särskilt 

meningsfullt i skolan. Eleverna på skola 2 däremot förklarade att meningen med att gå till skolan 

är för att träffa och umgås med vänner. Detta resultat, gällande elevers relationer till vänner, 

stämmer väl överens med vad Lundell (1999) kom fram till i sin studie. Det konstaterades att 

elever värdesätter starka relationer till klasskamrater, samt att dessa relationer skapar en trygghet 

hos eleverna. Lundells studie skiljer sig dock då mot eleverna på Kunskapsskolan som inte i lika 

hög grad värdesätter relationer till kompisar. Denna skillnad rörande kompisars betydelse skulle 

kunna kopplas samman med arbetssätten på skolorna. På skola 2 finns klasser där eleverna följs 

åt under lektioner, de träffas kontinuerligt och har samma schema. Kunskapsskolan däremot har 
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endast basgrupper som ses max en timme per dag, samt grupper i kommunikationspassen. Dessa 

grupper ändras dock minst en gång per termin där flera elever byter grupp till en mer avancerad 

grupp kunskapsmässigt. Under resterande arbetsdag väljer eleverna på Kunskapsskolan själva var 

och med vem de ska arbeta. På detta sett kan det fria arbetssättet på Kunskapsskolan bidra till att 

de inte känner samma samhörighet med klasskamrater som eleverna på skola 2. Om så är fallet 

stämmer detta överrens med Modin, Östberg, Toivanen och Sundell (2011) studie som visar på 

skolklassens betydelse för den enskilda individens KASAM. Detta skulle kunna tyda på lägre 

KASAM hos elever på Kunskapsskolan gentemot elever på skola 2 då elever på Kunskapsskolan 

ej har samma typer av klassammansättning som skola 2. De träffar inte sina klasskamrater lika 

ofta, vilket skulle kunna leda till lägre känsla av sammanhang enligt Modin m.fl (2011). 

7.2.4 Tillägnande av kunskaper 

En annan likhet mellan de två skolorna var att samtliga elever ville lära sig och utvecklas i skolan. 

Att inhämta kunskaper, såväl praktiska som teoretiska ansågs som ett av målen med att gå i 

skolan. Samtliga elever var överens om att kunskaperna var viktiga för ens utveckling som 

person. Giota (2007) kom i sin studie fram till att elever vill lära sig kunskaper i skolan för att 

genom dem nå långsiktiga mål i livet som i sin tur skapar lycka och välmående. I vår studie 

överensstämmer elever, både från skola 2 och Kunskapsskolan, med eleverna från Giotas studie 

då de vill tillägna sig kunskaper i skolan för att kunna uppnå sina långsiktiga mål. K3 menar att 

lärdomarna bidrar till en social utveckling eftersom de används vid kommunikation med andra 

människor. Elever på båda skolorna beskrev kunskaper som viktiga eftersom man måste kunna 

förstå världen omkring sig. Dessa uttalanden anser vi kan tolkas som att tillägnandet av 

kunskaper har en känslomässig betydelse för individen samt att kunskapsinlärning är engagerande 

och motiverande för eleverna. Trots att eleverna inte själva redogör för långsiktiga mål tyder 

deras redogörelser på att de vill lära sig och utvecklas i sig själva och i framtiden. På så sätt anser 

vi att elevernas strävan efter kunskap kan ses som en indikation på att de omedvetet har 

långsiktiga mål med sina liv. Det verkar således att elevers tillägnande av kunskap har betydelse 

för deras KASAM.    

7.2.5 Mål och betyg 

Eleverna på skola 2 benämnde om och om igen hur meningsfullt det var med betyg. För elever 

på skola 2 var betygen absolut viktigast för att kunna nå sina mål med livet och framtiden. På 

Kunskapsskolan nämnde K3 betyg som något viktigt inför framtiden, men betygen upplevdes 

inte som avgörande för skolarbetet i övrigt. Konstateras kan, att eleverna upplevde betygen som 

en motivationskomponent inför sin framtid. Betygen ansågs som en motivationskomponent på 

skola 2. Kanske kan detta bero på att elever på Kunskapsskolan arbetar mer med mål och därför 

värdesätter måluppfyllelse högre än de faktiska betygen? 
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Mål och vision med framtiden och livet skiljer sig åt från elev till elev. S1, S2 och K2 berättade 

att de har tydliga mål med sina liv och sin framtid med studier och arbete i fokus. Dessa elever 

visste exakt vad de ville arbeta med och hur de skulle ta sig dit vilket visar att de har identifierat 

ett mål med livet (purpose identification) och att de har en mycket tydlig målmedvetenhet (goal-

directedness). Dock ska poängteras att Bundick och Tirri (i tryck) anser att tre olika krav måste 

uppfyllas för att en individ ska inneha Youth purpose. Eleverna S1 och S2 har uppfyllt två av 

dessa krav då de identifierat sina livsmål samt har en aktiv strävan att uppnå sina mål. Det tredje 

kravet har ingen av dem nått upp till och därför försvagas deras Youth purpose. Det tredje kravet 

anspelar till att de uppsatta målen delvis måste syfta till andras eller samhällets välmående 

(Beyond-the-self-orientation of life goals). Målen får alltså inte vara egocentriska. Däremot ska de 

vara egenvalda men ändå beröra något större, utanför en själv, något som påverkar samhället eller 

andra positivt. Deras mål syftade endast till hur de själva skulle gynnas och anses som relativt 

ytliga. För att inneha Youth purpose måste målen skapas inifrån och alltså vara inre 

målsättningar. Trots att S1 och S2 har satt upp egocentriska mål för sig själva är detta bättre än att 

inte ha några mål alls. Deras förutsättningar att inneha Youth purpose bör alltså vara större än de 

elever som inte anger några framtidsmål alls. Alltså bör de i större grad känna lycka och 

välmående eftersom innehav av Youth purpose ses som en positiv utvecklingsfaktor. Damon, 

Menon och Bronk (2003) påpekar att det är viktigt för ungdomar att ha något att sträva mot, ett 

eller flera mål, för att främja utveckling och välmående. Utifrån det Damon m.fl. påstår bör alltså 

dessa elever må bättre samt uppleva en starkare identitetsutveckling. S1 och S2 kan dock inte nå 

den högsta formen av Youth purpose så länge deras mål med framtiden inte förändras, så att de 

på ett eller annat sätt syftar mot samhället eller övriga samhällsmedlemmars nytta. Den elev som 

däremot skulle kunna anses uppnå Youth purpose fullt ut är K2 som har ett långsiktigt mål som 

syftar till att hjälpa andra. Denna elev innehar således det tredje kravet, Beyond-the-self-

orientation of life goals, då målet sträcker sig utanför individen själv. K2 borde således enligt 

Damon m.fl. (2003), Bronk och Finch (2010) samt Bundick och Tirri (i tryck) vara den som har 

störst möjlighet att i framtiden skapa en trygg identitet samt känna lycka och välmående.     

Resterande elever var osäkra på hur framtiden skulle se ut eller vad de har för mål med sina 

liv, kanske blev betyg därför mindre meningsfulla för dem. En anledning till detta skulle kunna 

vara att det är viktigare för elever med klara livsmål att nå höga betyg, då samhället många gånger 

kräver höga betyg för fortsatta studier, som ofta anges som långsiktiga mål hos eleverna. 

Liknande resultat framkom även i Giota (2006) studie som visade att eleverna motiveras av att 

lära sig kunskaper på kort sikt för att på så sätt nå långsiktiga mål. Damon m.fl. (2003) menar att 

ungdomars känsla av mål i livet är viktigt för att ungdomarna ska ha något att sträva efter och 

därmed känna motivation. Resultatet i vår kvalitativa studie visar dock att även de eleverna utan 

klara mål med livet och framtiden visar god motivation till arbetet i skolan.  
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7.3 Avslutande diskussion 

Sett till de sammantagna resultaten från den kvantitativ och kvalitativa delstudien framkommer 

tydligt att arbetssätten som används på skolan värderas högre bland elever på Kunskapsskolan än 

på skola 2. Värt att beakta är att, trots att tidigare studier påvisat att inflytande i sin undervisning 

påverkar elevers KASAM och Youth purpose positivt, visar vår studie inte på några signifikanta 

skillnader mellan elevernas KASAM och Youth purpose på de två skolorna. Detta innebär att 

elever på Kunskapsskolan inte kan sägas ha högre välmående än elever på skola 2, trots att de 

anser arbetssätten som mer meningsfulla. Vår studie går därför emot fler av de studier gjorda på 

området. Orsaken till att elevernas KASAM och Youth purpose inte skiljer sig åt mellan skolorna 

skulle kunna vara det faktum att skolorna inte skiljer sig åt så pass mycket som förväntat vad 

gäller arbetssätten. Det skulle också kunna bero på det smala urvalet i studien. Kanske skulle en 

mer signifikant skillnad mellan skolorna påvisas om alla elever på de två skolorna deltagit i 

studien.  

Våra resultat tyder på att det är fler faktorer än just arbetssätten som är viktiga för elevernas 

utvecklande av KASAM och Youth purpose. Studien visar till exempel att eleverna upplever 

sociala relationer som en viktig faktor för upplevelsen av meningsfullhet, både i livet och i skolan. 

Det är därför viktigt att skolan som institution tar ansvar för att eleverna får möjlighet att 

utvecklas socialt, genom att stärka grupprocesser, motverka mobbning samt skapa personliga 

relationer mellan skolans personal och eleverna. Detta innebär således att varje lärare, precis som 

Bundick och Tirri (i tryck) menar, kan och bör bemöta varje elev så att de känner en trygghet i 

skolan och får möjlighet att utvecklas som individ, genom att uppmuntra dem att sträva mot 

personliga mål. Studeras studiens resultat kan även konstateras att elever på Kunskapsskolan 

upplever personliga relationer till lärarna som väsentligt viktigare än elever på skola 2. Detta 

skulle kunna bero på att lärare på Kunskapsskolan har ett mer öppet förhållande till sina elever, 

då de träffar dem och arbetar kring dem hela dagarna med täta personliga samtal och ett öppet 

klimat, samt att de närmar sig vad Feldt, Kokko, Kinnunen och Pulkkinen (2005) kallar ett 

barncentrerat ledarskap. Orsaken till att lärarna på Kunskapsskolan skulle kunna ha ett mer 

barncentrerat ledarskap, kan bero på de öppna lokalerna, de fria arbetssätten samt möjligheten att 

alltid finnas tillgängliga för eleverna. Dessa faktorer har förmodligen inte enbart positiv påverkan 

på elevernas relationer, då elever på Kunskapsskolan värderar relationer till kompisar i mycket 

lägre grad än elever på skola 2. Det kan bero på att de inte har möjlighet att skapa samma starka 

relationer till sina klasskompisar i skolan på grund av att de inte har traditionell 

klassammansättning. På grund av detta finns inte möjlighet för Kunskapsskolans elever att skapa 

liknande trygghet i gruppen. Precis som Modin m.fl. (2011) konstaterar, kan detta påverka 

Kunskapsskolans elevers KASAM negativt, då gruppens övergripande KASAM har påverkan på 

den enskilda individens KASAM. Sett till enbart variabeln sociala relationer, anser vi att det 

kanske inte heller nödvändigtvis borde förekomma skillnader i elevernas KASAM mellan 
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skolorna. Detta då elever från båda skolor upplever att skolan får en känslomässig innebörd tack 

vare starka sociala relationer, antingen till lärare eller kompisar, vilket studiens resultat också visar.  

Tillägnandet av kunskap angavs som lika viktigt för meningsfullheten i skolan på båda 

skolorna. Dock angav elever på skola 2 betygen som en större motivationsfaktor än elever på 

Kunskapsskolan, vilket skulle kunna bero på skillnaden i gruppsammansättningen på skolorna. Vi 

betonar att det både kan vara positivt och negativt. Precis som Lars Jerdén och Karin Johansson 

(Dagens nyheter, 2013-05-07) menar, kan detta leda till en betygshets som är skadlig för elevernas 

välmående. Elever på skola 2 kopplar också betyg starkare till sina långsiktiga mål, vilket skulle 

kunna vara positivt ur en Youth purpose synpunkt, då de har en stark strävan att uppnå sina mål 

(goal-directedness). Detta skulle också kunna skapa ångest hos eleverna om de inte uppnår önskat 

betyg. Denna ångest skulle kunna leda till stora konsekvenser för elevernas välmående. Kan det 

vara så att elever som ofta upplever ångest och otillräcklighet gällande sina betyg, upplever att de 

aldrig kommer kunna uppnå sina egentliga lånsiktiga mål, och på grund av detta ignorerar sina 

framtidsdrömmar.  

Det visade sig att elever på skola 2 har högre framtidstro och uppger att de i högre grad än 

elever på Kunskapsskolan är duktiga på att uppfylla sina mål. Dessa resultat tyder på att elever på 

skola 2 borde ha högre Youth purpose än elever på Kunskapsskolan, men så var inte fallet. Vi 

upplever att detta beror på att elever på Kunskapsskolan arbetar mer med måluppfyllelse än 

elever på skola 2, vilket skulle kunna leda till att Kunskapsskolans elever är hårdare mot sig själva 

när de ska värdera sin måluppfyllelse. Det kan också bero på vilka typer av mål som eleverna på 

de två skolorna brukar sätta upp för sig själva. Studien visar att anmärkningsvärt få elever uppger 

att de har mål och mening med livet, vilket vi upplever skulle kunna förändras om eleverna skulle 

uppmuntras sträva mot mer långsiktiga mål. Eleverna på Kunskapsskolan arbetar visserligen med 

att sätta upp kortsiktiga mål med sin utbildning, men detta verkar inte automatiskt leda till att 

eleverna bildar långsiktiga mål, som är grunden för Youth purpose. Det verkar således inte som 

att arbete med kortsiktiga mål utmärkande påverkar elevers KASAM eller Youth purpose.  

Det visar sig i vår studie att det finns ett samband mellan upplevd meningsfullhet i livet och i 

skolan. Sambandet skulle kunna bekräftas genom de elever som uppger att de har en stark strävan 

efter att uppnå bra betyg, för att senare kunna uppfylla sina långsiktiga mål i livet, såsom att 

utbilda sig till läkare eller civilingenjör. Det vill säga att de som upplever skolan som meningsfull, 

gör det för att den är meningsfull för deras liv och framtidsutsikter. Det skulle därför kunna vara 

viktigt för lärare på skolan att skapa en personlig kontakt med sina elever, genom ta vara på deras 

framtidsplaner och använda dem som motivation i skolan och i livet. För att lärare ska kunna 

bemöta elever på detta sätt krävs inte enbart ansträngning från den enskilda läraren, utan ett 

omfattande arbete på hela skolan. Genom att till exempel införa livskunskap (eller dylikt) på 

schemat, kan lärare och elever tillsammans arbeta för att stärka de personliga relationerna och 

ömsesidigt påverka varandra. Vi vill dock poängtera att detta arbete inte enbart bör ske på dessa 

lektioner utan bör genomsyra hela skolans verksamhet, vilket också betonas i Lgr11. 
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Vår studie visar inte på några signifikanta skillnader i elevers upplevelse av den övergripande 

meningsfullheten i livet och i skolan på de två skolorna. Konstateras kan med andra ord att en 

skolas arbetssätt och grad av elevinflytande inte verkar påverka elevernas upplevelse av 

meningsfullhet, varken i livet eller i skolan. Vår studie fastslår således, att det inte finns några 

signifikanta kvantitativa skillnader av upplevd meningsfullhet mätt i KASAM och Youth purpose. 

Däremot påvisar vår studie att elevernas kvalitativa upplevelser av vad som upplevs som 

meningsfullt i skolan skiljer sig åt mellan Kunskapsskolan och skola 2, vad gäller sociala 

relationer, arbetssätt och betyg.  
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8. Konklusion 

Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan elever på skolor med olika 

arbetsformer vad gäller deras mening och syfte i livet i allmänhet samt om och vad eleverna 

upplever som meningsfullt i skolan. 

Resultaten från studien visar att inga signifikanta skillnader mellan elever på de två skolorna 

framkom gällande KASAM och Youth purpose, det vill säga i de olika dimensionerna av syfte 

och mening i livet. Inga signifikanta skillnader i hur meningsfull skolan upplevs totalt framkom, 

dock upplevde elever på Kunskapsskolan arbetssätten som signifikant mer meningsfulla än elever 

på skola 2. Studien påvisar också ett tydligt samband mellan upplevd meningsfullhet i livet och i 

skolan, vilket innebär att de har ömsesidig påverkan på varandra.  

Elever på skola 2 värdesätter betyg och relationer till kompisar som viktigare för upplevelsen 

av meningsfullhet och motivation i skolan. Elever på Kunskapsskolan å andra sidan, värdesätter 

arbetssätten och personliga relationer till lärare som viktigare för motivationen och upplevelsen 

av meningsfullhet i skolan. Förekomsten av långsiktiga mål hos eleverna skiljer sig åt från elev till 

elev och inte mellan de två skolorna. 

Det skulle vara intressant att i vidare forskning närmare undersöka hur och om lärare arbetar 

för att främja elevers bildande och strävan efter långsiktiga mål i skolan och i livet. Önskvärt vore 

också att följa dessa elever senare i livet för att undersöka om och hur deras KASAM och Youth 

purpose har förändrats, samt titta på hur deras långsiktiga mål ser ut då. Intressant vore också att 

undersöka om elevernas typ av långsiktiga mål påverkar deras strävan efter att uppnå dem, samt 

om elevernas psykiska välmående skiljer sig åt beroende på vilken typ av livsmål de har. Fortsatta 

studier skulle även kunna undersöka eventuella skillnader i upplevd meningsfullhet hos elever 

med olika sociokulturell bakgrund.  

Avslutningsvis kan konstateras att skolans arbetssätt inte verkar vara en avgörande faktor för 

elevernas upplevelse av meningsfullhet och att det därför skulle vara lärorikt att närmare granska 

vilka andra faktorer i skolan som har betydelse för elevernas känsla av en meningsfull skola och 

ett meningsfullt liv.    

 



 

45 

Referenser 

Ahrén, Jennie, C. (2010). Skolan och ungdomars psykosociala hälsa (SOU 2010:80). Stockholm: Statens 

offentliga utredningar. 

Antonovsky, Aaron (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

Borg, Elisabeth & Westerlund, Joakim (2006). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber. 

Brassai, László, Piko, Bettina F., & Steger, Michael F. (2010). Meaning in Life: Is It a Protective 

Factor for Adolescents’ Psychological Health? International Society of Behavioral Medicine, 18, 44–

51. 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3, 77-101. 

Bronk, Kendall C., Finch, Holmes W. (2010). Adolescent Characteristics by Type of Long-Term 

Aim in Life. Applied Developmental Science, 14(1), 35-44. 

Bronk, Kendall C., Finch, Holmes W., & Talib, Tasneem L. (2010). Purpose in life among high 

ability adolescents. High ability studies, 21(2), 133-145.  

Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Daleke Grafiska AB. 

Bundick, Matthew J. (2011). The benefits of reflecting on and discussing purpose in life in 

emerging adulthood. New directions for youth development, 132, 89-103. 

Bundick, Matthew J. & Tirri, Kirsi (i tryck). Student Perceptions of Teacher Support and 

Competencies for Fostering Youth Purpose and Positive Youth Development: Perspectives 

from Two Countries. Applied developmental science.   

Burrow, Anthony L., O’dell, Amanda C. & Hill, Patrick L. (2010). Profiles of Developmental 

Asset: Youth Purpose as a Context for Hope and Well-Being. Journal of Youth and Adolescence, 

39, s. 1265-1273. 

Dagens Nyheter. Fick panikångest av kraven och stressen. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fick-panikangest-av-kraven-och-stressen (2013-05-07). 

Damon, William, Menon, Jenni, & Bronk, Kendall C. (2003). The Development of Purpose 

During Adolescence. Applied Developmental Science, 7(3), 119-128. 

Eriksson, Keijo (1999). På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre 

grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. Malmö: Lärarhögskolan Malmö: 

Institutionen för pedagogik. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, & Wägnerud Lena (2007). Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Feldt, Taru, Kokko, Katja, Kinnunen, Ulla, & Pulkkinen, Lea (2005). The role of Family 

Background, School success, and Career Orientation in the Development of Sense of 

Coherence. European Psychologist, 10(4), 298-308. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fick-panikangest-av-kraven-och-stressen


 

46 

Giota, Joanna (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och 

prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 11(2), 94-115. 

Giota, Joanna (2007). Adolescents’ Goal Orientations in Society and the Educational Context: A 

Dutch-Swedish comparative study. Scandinavian Journal of Educational Research, 51(1), 41-62. 

Hair, Joseph, Anderson, Rolph E., Tatham, Ronald I., & Black, Bill. (1998). Multivariate data 

analysis. 5. ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Holme, Idar Magne, & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Häggqvist, Susann (2000). Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv. En 

uppföljningsstudie av 13–14 åriga flickor och pojkar inom projektet Skolmiljö 2000. (Skolmiljö 2000:1). 

Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Koshy, Sonia I., & Mariano, Jenni M. (2011). New directions for youth development. 132, 13-29. 

Kristensson, Per, & Öhlund, Lennart S. (2005). Swedish upper secondary school pupils’ sense of 

coherence, coping resources and aggressiveness in relation to educational track and 

performance. Scandinavian Journal of Caring Science, 19, 77-84. 

Kunskapsskolan. Personligt utformad utbildning.  

 http://www.kunskapsskolan.se/download/18.3ab639aa13313a5c05080001989/KS.broschyr.2

011.web.pdf (2013-04-19). 

Lgr11, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 

Lundell, Katarina (1999). Hur ska skolan vara? En studie kring elevers syn på hur skolan ska vara. 

I Krogsmark (red.), Didaktikens carpe diem, (s. 33-45). Lund: Studentlitteratur. 

Mansfield, Caroline F., & Wosnitza, Marold (2010). Motivation goals during adolescence. A 

cross-sectional perspective. Issues in Educational Research, 20(2), 149-165. 

Modin, Bitte, Östberg, Viveca, Toivanen, Susanna, & Sundell, Knut (2010) Psychosocial working 

conditions, school sense of coherence and subjective health complaints. A multilevel analysis 

of ninth grade pupils in the Stockholm area. Journal of Adolescence, 34, 129-139. 

Nationalencyklopedin. Motivation. http://www.ne.se/lang/motivation (2013-04-11). 

Nationalencyklopedin. Purpose. http://www.ne.se/engelsk-ordbok/purpose/515889 (2013-04-

08).  

Nilsson, Berit (2002). Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? Aspekter på stabilitet, kön, hälsa och 

psykosociala faktorer. Umeå: Umeå universitet: Department of Public Health and Clinical 

Medicine.  

Regeringen (2004). Demokratins historia: Viktiga skeden i demokratins historia.  

http://www.regeringen.se/sb/d/2468 (2013-05-08). 

Repstad, Paul (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ryff, Carol D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57, 1069-1081. 

http://www.kunskapsskolan.se/download/18.3ab639aa13313a5c05080001989/KS.broschyr.2011.web.pdf
http://www.kunskapsskolan.se/download/18.3ab639aa13313a5c05080001989/KS.broschyr.2011.web.pdf
http://www.ne.se/lang/motivation
http://www.ne.se/engelsk-ordbok/purpose/515889
http://www.regeringen.se/sb/d/2468


 

47 

Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytande i lärandet. En studie om vad som händer när elever har inflytande i 

sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. Luleå: Luleå tekniska 

universitet: institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik.  

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2012). Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire. 

Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-

93.  

Ståhle, Ylva (2006). Pedagogiken i tiden. Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal – 

exemplet kunskapsskolan. Stockholm: Högskoleförlaget vid lärarhögskolan i Stockholm. 

Svartdal, Frode (2001). Psykologins forskningsmetoder: En introduktion. Stockholm: Liber. 

Torsheim, Torbjorn, Aaroe, Leif E., & Wold, Bente (2001). Sense of coherence and school-

related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence. Interactive, 

indirect or direct relationships? Social Science & Medicine, 53, 603-614. 

Trost, Jan (2007). Enkätboken, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 



 

 

 

Bilaga 1 

Bakgrund 
Ringa in det svar som stämmer in på dig eller fyll i den tomma raden.  
 

Skola: ____________________________________________________ 

 
Jag är: 
 

Tjej  □ kille  □ 
 
Ålder:__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Allmänt om livet 
Denna del handlar om hur du uppfattar ditt liv i allmänhet. 
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig.  
Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
1. *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 
 

2. *Livet är:  

      1  2  3  4  5  6  7 
alltid intressant                  fullständigt 
ointressant 
 
3. Hittills har ditt liv: 
 
     1  2  3  4  5  6  7 
helt saknat                                                   genomgående 
haft 
mål och mening                         haft mål och 
mening 
 
 
4. *De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 
1  2  3  4  5  6  7 
helt       fullkomligt 
fascinerande      urtråkiga 



 

 

 

5. *När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
 
1  2  3  4  5  6  7 
känner hur                        frågar dig själv 
varför du 
härligt det är                                    överhuvudtaget 
finns till 
att leva 
 
 
6. *Är dina dagliga sysslor en källa till:  
 
1  2  3  4  5  6  7 
glädje och                        avsky och olust 
tillfredsställelse   
 
 
7. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:  
 
1  2  3  4  5  6  7 
helt utan                      fyllt av mål och 
mening 
mål och mening 
 
 
8. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 
 
 
   1  2  3  4  5  6  7 
mycket                      mycket 
sällan/aldrig 
ofta 
 

 
Meningen med livet 
 
Ta en stund och tänk över vad som får dig att känna att ditt liv är meningsfullt. 
Svara sedan så noggrant och sanningsenligt som möjligt på nedanstående påståenden. 
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig.  
 
1=stämmer inte alls, 2=stämmer dåligt, 3=stämmer ganska dåligt, 4=stämmer ganska bra, 
5=stämmer bra, 6=stämmer mycket bra. 
 
Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
9. Jag förstår meningen med mitt liv: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 



 

 

 

 
10. *Jag söker efter någonting som får mitt liv att kännas meningsfullt: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
11. *Jag söker efter ett mål med mitt liv: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
 
12. Jag vet vad som gör mitt liv meningsfullt: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
13. Jag har ett mål med livet som visar vem jag är som person: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
14. *Mitt liv har inget klart mål/syfte: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
15. Det finns ett tydligt mål/syfte med mitt liv: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
16. Mitt liv är meningsfullt: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 



 

 

 

 
Mål och måluppfyllelse 
Ta en stund och tänk över om och hur du jobbar med mål och måluppfyllelse i ditt liv. 
Svara sedan så noggrant och sanningsenligt som möjligt på nedanstående påståenden. 
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
1=stämmer inte alls, 2=stämmer dåligt, 3=stämmer ganska dåligt, 4=stämmer ganska bra, 
5=stämmer bra, 6=stämmer mycket bra 
 
 

17. *Jag brukade sätta upp mål för mig själv men det verkar nu bara vara slöseri med tid: 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 

18. Jag gillar att sätta upp mål för framtiden och jobba för att uppfylla dem: 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 

19. Jag är bra på att uppfylla mål jag satt upp för mig själv: 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
20. Vissa människor vandrar planlöst genom livet men det gäller inte mig: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
 
21. *Jag lever livet en dag i taget och tänker inte så mycket på framtiden: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 

Skolrelaterade påståenden 

Detta avsnitt behandlar hur meningsfull du upplever att skolan är.  

Tänk efter om du uppfattar skolan som meningsfull och varför. 
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Ge endast ett svar på varje fråga. 



 

 

 

 
1=stämmer inte alls, 2=stämmer dåligt, 3=stämmer ganska dåligt, 4=stämmer ganska bra, 

5=stämmer bra, 6=stämmer mycket bra 

 
22. Jag tycker att det dagliga arbetet i skolan är meningsfullt: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
 
23. Det som är meningsfullt med skolan är att lära sig mycket och få bra betyg: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
24. Det som är meningsfullt i skolan är bra relationer till kompisar och lärare: 
 

1              2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
25. Arbetssätten som vi använder i skolan tilltalar mig och känns meningsfulla: 
 

1                 2                     3                      4                       5                          6 
  

Stämmer                           Stämmer  
Inte alls                         mycket bra 
 
 
Tack för din medverkan i vår studie! Det betyder oerhört mycket för oss att du medverkat!  

 

 

 

 

 

* Svaren ska redovisas i omvänd ordning. 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Uppsala universitet. Vi 

kommer nu under våren 2013 skriva examensarbete där vi behöver din hjälp. 

Studien handlar om hur elever i högstadiet uppfattar sitt liv i och utanför skolan 

med fokus på meningsfullhet.  Syftet med undersökningen är att mäta hur 

meningsfullt livet och skolan upplevs av olika elever.   

Därför kommer du att få fylla i en enkät med frågor som handlar om hur 

meningsfullt du upplever ditt liv och din skola.  

Du behöver inte ange ditt namn och du kommer därför att vara anonym, du 

kan avbryta din medverkan när du vill och enkäterna kommer att förstöras när 

studien är klar.  

Har du några frågor? Kontakta oss gärna! 

 

Tack för din medverkan i studien, dina åsikter är viktiga! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Ring   Caroline Risberg 

sofie.ring@hotmail.com  caroline_risberg@hotmail.com
  

mailto:sofie.ring@hotmail.com
mailto:caroline_risberg@hotmail.com
mailto:caroline_risberg@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur trivs du i skolan? 

Var det ett medvetet val att gå i den här skolan? 

Vad ska du göra efter årskurs nio? 

 

Huvudtema 1 – Elevinflytande/arbetssätt/metod 

Vilket arbetssätt föredrar du i skolan för att du ska känna att skolarbetet är 

meningsfullt? 

- Färdiga frågor att besvara 

- Eget arbete med större uppgifter 

- Föreläsningar/genomgångar 

- Arbete i par eller grupp 

- Estetiska uppgifter med film, måleri, estetiskt skapande 

- Egna valmöjligheter eller färdiga koncept 

- Annat 

Har du möjlighet att välja arbetssätt och metoder för att känna att du når målen i 

skolan? 

- Hur 

- På vilka sätt 

- Varför / Varför inte 

 

Huvudtema 2 – Motivation 

På vilka sätt blir du motiverad till att arbeta i skolan?  

- Lärare 

- Arbetsform 

- Vänner 

- Miljö 

- Ämnen 

- Innehåll i lektioner 

- Uppgifter under lektioner 

- Annat 

(Vad gör du för att bli motiverad i skolan?) 

(Vad saknas för att du ska bli motiverad?) 

 

Huvudtema 3 – Mål 

Vad har du för mål med att gå i skolan? 

- Framtidsplaner 



 

 

 

- Individuella förutsättningar 

- Utvecklas som person 

- Jobb 

- Studier 

- Drömmar 

- Annat 

Vad har du för mål med ditt liv och din framtid? 

Vilka personer eller vad i din omgivning påverkar dina mål? 

- Lärare 

- Vänner 

- Annan personal 

- Föräldrar 

- Du själv 

- Framtiden 

- Intressen 

- Andra/annan  

 

Huvudtema 4 – Meningsfullhet 

Vad tycker du är meningsfullt i skolan? 

Vad mer exakt tycker du är meningsfullt i skolarbetet? 

- Arbetssätt 

- Metoder 

- Kunskaper 

- Ämnen 

- Uppgifter 

- Områden 

- Lärare 

- Miljö/klassrum/ljudvolym 

- Annat 

(Varför är det roligast? Vad inom det ämnet/metoden är intressant?) 

Vad är meningsfullt under lektioner och arbetsuppgifter? 

Vad får dig att känna meningsfullhet i skolan? 

Förklara hur det känns då en viss uppgift känns meningsfull för dig? 

Finns det något som gör att du inte känner meningsfullhet i skolan och skolarbetet? 

Hur vet du om något känns meningsfullt eller inte meningsfullt för dig? 

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga som vi inte pratat om? 

 



 

 

 

Bilaga 4 

Information till dig som deltar i studien 

 Studien handlar om hur elever i högstadiet uppfattar sitt liv i och utanför 

skolan med fokus på meningsfullhet. Du kommer att medverka i en 

intervju som handlar om vad DU upplever som meningsfullt i skolan.  

 Intervjun kommer att spelas in, denna inspelning kommer att raderas när 

studien är klar. Är detta okej med dig? 

 Du kommer att garanteras full konfidentialitet. Det betyder att ingen 

kommer att veta att det är du som deltagit i studien och ditt namn 

kommer inte att nämnas i uppsatsen.  

 Du kan avbryta din medverkan när du vill. 

 Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter. 

 Intervjun kommer att gå till på följande sätt: Jag kommer att ställa några 

öppningsfrågor om ålder, vad du tycker om skolan osv. Efter dessa frågor 

börjar intervjun som blir som ett samtal där vi kommer att prata om dina 

tankar och åsikter kring skolan, ditt liv och dig själv med fokus på hur 

meningsfullt du upplever dessa.  

 Har du några frågor? Om allt känns okej så sätter vi igång. 

 

Kontakta oss gärna om du skulle ha några frågor eller funderingar. 

Tack för din medverkan i studien, dina åsikter är viktiga! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Ring   Caroline Risberg 

sofie.ring@hotmail.com  caroline_risberg@hotmail.com 

mailto:sofie.ring@hotmail.com
mailto:caroline_risberg@hotmail.com

