
1	  
	  
	  

 

    Rapport nr: 2014vt01230 
 
 
Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier 
Examensarbete i  
Specialpedagogik, 30 hp 
 inom Masterprogrammet 
 i utbildningsvetenskap 
 
 
 
 

Elevers möjlighet till lärande enligt KASAM 

En kvalitativ fallstudie av en skola i Tanzania 

 

 

 

 

 

Författare: Stina Hultén 
 
 
 
 
Handledare: Margareta Sandström 
Examinator: Lena Nilsson 

 

	  



2	  
	  
	  

Sammanfattning	  
Syftet med detta examensarbete är att genom de specialpedagogiska relationella – och 

dilemmaperspektiven, samt genom ett sociokulturellt perspektiv undersöka vilken skola barn 

och unga möter i Tanzania. Teoretiska utgångspunkter har varit den salutogena teorin med 

fokus på KASAM, känsla av sammanhang, och Cumminsmodell där fokus ligger på att 

undersöka samspelet mellan lärare och elev. Detta eftersom elevens tillägnande av kunskap 

och motivation beror på hur läraren planerar undervisningen utefter dennes erfarenheter, språk 

och kultur. Metod för examensarbetet har varit fallstudien och valda datainsamlingsmetoder 

är observationer, informella samtal med lärare, samt intervjuer av lärare. Sammanlagt gjordes 

sju lektionsobservationer och tre intervjuer med lärare. Forskningsfrågorna till studien 

fokuserade på hur möjligheter, hjälpmedel, specialpedagogiska och andraspråksdidaktiska val 

och lärarens kommunikation med eleverna utnyttjas för att eleverna ska känna KASAM och 

lust att lära, samt vilken uppfattning lärarna hade angående elevernas känsla av sammanhang.  

Resultaten visade på att KASAM var något lärarna ansåg att eleverna fick del av medan 

observationerna visade en annan bild. Få hjälpmedel, lite interaktion mellan lärare och elever 

och stressande tillvaro var bland annat några utav orsakerna till att låg KASAM observerades. 

Resultaten visade också att lärarna gjorde vissa specialpedagogiska och andraspråksdidaktiska 

val. I analysdelen diskuteras resultaten bl a att om eleverna ej tränas i diskussioner, egen 

produktion av något slag, och endast får frågorna och uppgifterna av lärarna som återfinns i 

boken kan leda till att den språkliga utvecklingen eller den kognitiva utvecklingen hos 

eleverna ej främjas, samt att låg KASAM kan utvecklas. Resultaten visade att undervisningen 

skedde på en mer abstrakt språklignivå än eleverna låg på, samt att innehållet eller 

undervisningen ej kopplades till elevernas tidigare erfarenheter. Resultaten visade även på att 

många elever främst de som kunde antas i behov av särskilt stöd ofta var i stressade 

situationer med låg motivation, begriplighet och hanterbarhet, vilket kan leda till att låg 

KASAM skapas. I Sverige visar statistik att elever med annan kulturell bakgrund har lägre 

resultat än de med svenska som ursprung. Många forskare anger brist på interkulturell 

kompetens hos lärare som en av orsakerna till detta. Om läraren hade detta skulle kanske 

elever som anses i behov av särskilt stöd ej behöva det eller anses vara i behov av annat stöd 

än vad de får.  

 

Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, specialpedagogik, 

dilemmaperspektiv, Tanzania  
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1 Inledning & Bakgrund 

1.1 Inledning	   	  
Önskan är att detta examensarbete kan ge lärare i Sverige ett exempel på hur elevers tidigare 

skolerfarenheter utifrån lärande, lärare, miljön, organisationen och kulturen i ett 

skolsammanhang kan te sig.  Genom detta ges exempel och en bild av vilken skolsituation 

och vilka skolerfarenheter barn från Tanzania kan ha, och att denna kunskap kan leda till att 

skapa ett mer normkritiskt, interkulturellt och icke-etnocentriskt perspektiv i den svenska 

skolan. Under mina 8 år som lärare på individuella programmet mötte jag allt för ofta elever 

med annat ursprung än svenskt som hade fått specialpedagogisk hjälp i grundskolan genom att 

blivit satta i en liten grupp eller fått möta speciallärare vissa tider i veckan. Många utav dessa 

elever hade pga detta dåligt självförtroende och självkänsla och hade tappat tron på sig själva, 

skolan och samhället. De första månaderna gick därför arbetet ut på att få dem att tro på sig 

själva och lita på mig som lärare. När detta lyckades visade många utav dem att de var 

högpresterande elever som behövde strategier för att klara sina studier, den svenska 

skolkulturen och därigenom lyckas. Denna upptäckt gjorde mig både bedrövad och arg. Att 

dessa barn hade gått grundskolan som är obligatorisk enligt lag och där blivit bemötta på ett 

sätt som skadat deras självkänsla och självförtroende är för mig oacceptabelt. Min vision är att 

de som läser detta examensarbete får kunskaper om och ett exempel på hur kulturella 

variationer kan te sig och genom det lära sig se kulturella mönster. Denna kunskap ökar 

möjligheten till att deras undervisning blir en undervisning där alla kan lyckas. 

1.2	  Bakgrund	  
Idag lever vi i en global värld där kulturer och människor ständigt möts i olika sammanhang. 

Detta mångkulturella samhälle har gjort att skolan dagligen möter nya utmaningar, svårigheter 

och möjligheter.  För att möta dessa krav är det viktigt att de pedagoger som arbetar i skolan 

har interkulturell kompetens, vilket bör återspelas i pedagogiken, bemötandet av elever såväl 

som föräldrar, och planeringen. Detta för att eleverna ska få den bästa tänkbara utbildning och 

stödet i skolan (Lindberg, 2011, Lahdenperä, 1997 och 2011, Cummins 1989, Stier & 

Sandström, 2009). Dock visar rapporter från Skolverket (2005, 2010) och Skolinspektionen 

(2010) att skolan i Sverige ej kan bemöta elever med annan kulturell bakgrund på önskvärt 

sätt. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas i liten utsträckning med i 

undervisningen, samtidigt som flerspråkighet förknippas med problem (Lindberg, 2011).  I 
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mätningar av elevers studieresultat (PISA och Skolverket, 2011) kan man se att de 

flerspråkiga eleverna uppnår lägre resultat än de som har svenska som modersmål (Lindberg, 

2011). Skolverkets lägesrapport från 2011 rapport 363 visar på tydliga betygsskillnader 

mellan utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan. Högst meritvärde av de 

utlandsfödda hade de som kom ifrån Nordamerika (ej Oceanien) och lägst hade de som kom 

från Afrika. Statistiken visar även på att de flesta utomnordiska eleverna i den svenska skolan 

kom från Irak tätt följt av Somalia. Problematiskt är att man ser denna grupp som en homogen 

grupp. Detta då det visat sig att tid i Sverige och föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll 

för meritvärdena (Skolverket, 2011).  Ifrån Afrika kommer de som har föräldrar med lägst 

utbildning. Dessutom har dessa familjer ofta varit kort tid i Sverige.	  I Skolverkets statistik 

(2010:18) över hur många elever som började och fullföljde ett nationellt gymnasieprogram 

2004 visar det sig att endast 59,7 procent av de med utländsk bakgrund gjorde det mot 78,2 

procent av infödda eleverna. Orsaker som tas upp är bl. a bristande kompetens hos lärare, 

dålig integrering mellan ämnet svenska som andraspråk och andra ämnen, svagt ekonomiskt 

och organisatoriskt stöd hos skolan och dess ledning, attityder och värderingar, samt brist på 

implementering av nationella och internationella riktlinjer (Lindberg, 2011).  Enligt Lindberg 

(2011)  måste skolan finna nya, flexibla och berikande sätt att ta vara på och utnyttja 

mångfalden i skolan. För detta krävs enligt Lindberg engagerade lärare som är 

kulturmedvetna och att synen på de flerspråkiga eleverna förändras och att deras erfarenheter 

och kunskaper tas till vara i undervisningen.  För att detta ska lyckas är interkulturell 

undervisning viktigt.  

 

Interkulturalitet är enligt Lahdenperä (2004) en process och en gränsöverskridande interaktion 

som sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Respekt, tolerans, jämlikhet 

och social rättvisa är etiska värden som ofta förknippas med interkulturalitet. Då man intar ett 

interkulturellt perspektiv synliggörs det osynliga i mänskliga möten, men för att klara av det 

måste man lära sig förstå och se stereotyper, fördomar, diskriminering och sociala 

ojämlikheter. Lahdenperä menar att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som bör 

tillämpas i alla ämnen. Fördelar med förhållningssättet är bl.a. att det ger eleverna en 

möjlighet att lära sig av varandra, samt öka förståelsen för varandras olika kulturella, 

religiösa, etniska och sociala bakgrunder (Lahdenperä, 2004). Enligt Lahdenperä är det viktigt 

att interkulturell pedagogik sker i skolan för att då läraren utgår från elevernas erfarenheter, 

upplevelser och intressen skapas möjligheter för eleverna att leva sig in i andras situationer 
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och behov och möjlighet till att utveckla ett reciprokt förhållningssätt. Ett reciprokt 

förhållningssätt innebär att man har en vilja och intention att behandla ”den andre” med 

respekt. Då läraren har ett interkulturellt förhållningssätt förstår denne elevernas personliga 

referensramar och låter detta stå i centrum för lärandet, vilket gör att eleverna ser 

sammanhang och mening i det som ska läras in.  Eleverna känner sig bekräftade och 

respekterade och detta skapar motivation då de känner att de kan hantera situationen och 

förstår sammanhanget. 

 

Professor James A. Banks är specialist i multikulturell utbildning vid universitetet i 

Washington och han har tagit fram fem olika perspektiv som ska hjälpa lärare att anpassa och 

utveckla sin undervisning. Det första handlar om att lärarren använder ämnesinnehållet från 

olika kulturer i sin undervisning det s.k. innehållsintegrerade perspektivet. Olika exempel 

från olika kulturer kan tex. lyftas fram.  Det andra perspektivet är konstruktion av kunskaps 

perspektivet och det innebär att läraren hjälper eleverna förstå hur dennes och andras kultur 

påverkar kunskapens konstruerande. Enligt Banks ska läraren hjälpa eleverna att förstå och 

undersöka hur de kulturella antaganden,  referensramar och perspektiv har verkan på konstruktion 

av kunskap. Det tredje är reducering av fördomar perspektivet och det handlar om att läraren 

systematiskt och medvetet med hjälp av exempel, skolmaterial och diskussioner arbetar emot 

fördomar. Undervisningsmetoden syftar till att utveckla demokratiska värderingar och 

beteenden. Rättvisepedagogiken är det fjärde perspektivet och i den menar banks att läraren 

ska anpassa skolundervisningen så att alla elever har möjlighet att lära sig. Lika är olika. För 

att detta ska bli möjligt krävs att läraren har kunskaper om olika sociala grupper, kulturer och 

samhällen.  Det sista perspektivet är empowering (möjliggöra) och det innebär att skolan 

utvecklas till en plats där alla grupper känner sig trygga. Detta skapas genom en interkulturell 

skolmiljö och pedagogik (Banks, 2002).  Banks menar att denna multikulturella undervisning 

ska göra det lättare för barn och unga att leva i ett globalt och mångkulturellt samhälle 

(Banks, 2002).  

 
Interaktionen i klassrummet ses av många forskare som avgörande för vad som lärs och hur 

det lärs (Dysthe, 2003; Lindberg, 2011; Lahdenperä, 2003 och 2011; Cummins 1989, Stier & 

Sandström, 2009; Gibbons, 2006; Sjöberg 2006; Ljungblad, 2003). Sjöberg (2006) menar att 

det är interaktionen i det sociala samspelet i gruppen och individens individuella processer 

som skapar effektivt lärande. För att denna ska bli lyckad krävs trygghet och att eleven känner 
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sig respekterad för den den är. Dysthe (2003) menar att samspelet mellan lärare och elever är 

ytterst viktigt för elevernas lärande och utveckling. Lärares möjligheter till att gynna 

elevernas KASAM – känsla av sammanhang beror på hur läraren planerar och utför sin 

undervisning.   

 

Begreppet KASAM användes första gången av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i 

medicinsk sociologi. Enligt honom har människor högre eller lägre KASAM. Vid hög 

KASAM skapas en sammanhängande och strukturerad värld för individen och vid låg 

upplever individen livet och situationer kaotiska och oförklarliga. Negativa värderingar skapar 

stress, osäkerhet, ångest och utvecklar låg KASAM. Ofta är elever i svårigheter extra utsatta 

vid sådana miljöer. Vid återkommande misslyckanden försvinner elevernas motivation och 

lust att lära (Sjöberg, 2006). Att förstå innebörden av KASAM och dess påverkan på 

individen är därför en framgångsfaktor som kan användas i undervisningen för att eleverna 

ska nå högre resultat och utveckla hög KASAM.  Det har visat sig att de individer som 

utvecklar hög KASAM oberoende av tidsepok, kultur, samhälle eller ålder når högre resultat 

och är ”friskare” än de med låg KASAM. Begreppet KASAM innehåller tre centrala begrepp 

- begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Då individen känner begriplighet och 

därigenom kan hantera situationer skapas en känsla av meningsfullhet genom känslor och 

upplevelser av delaktighet och medbestämmande (Antonovsky, 1991).  Detta skapar enligt 

teorin bättre hälsa och större framgång i skola, arbetsliv, det privata och affärskontakter 

genom hela livet. Att hjälpa elever att skapa och utveckla hög KASAM är därför viktigt såväl 

för elevernas framtida liv som för undervisningens framgång.  

 

I Salamancadeklarationen uttrycks en internationell samsyn på specialundervisningen och 

dess utvecklingsbehov, samt att skolan ska vara till för alla. Tanzania liksom Sverige har 

godkänt denna deklaration och gjort området till något som ska prioriteras inom utbildningen. 

Ändock redovisar rapporter från SIDA(2001), Unicef (2013), UNESCO (2012a och 2012b), 

HakiElimu (2012) samt forskning inom området (Mbelle, 2008; Kumburu, 2011; Sumra, 

2003; Rajani & Sumra, 2010; Woods, 2007) att så ej är fallet i ett flertal länder och däribland 

Tanzania. Förklaringar till de låga resultaten som anges är outbildade lärare, brist på 

skolmaterial, skolinventarier och lokaler (UNICEF, 2012). Andra orsaker som nämns i 

rapporter är att elever av olika anledningar ej börjar eller slutför skolan. Sådana orsaker som 

nämns är t ex. graviditeter, transportsvårigheter, lärarvåld, misslyckanden av slutproven, 
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attityder föräldrarna, alltför lång väg till skolan, sjukdomar, fattigdom och arbete (UNICEF, 

2013). “What	  is	  the	  point	  of	  enrolling	  children	  and stuffing	  them	  in	  classrooms	  if	  there	  is	  

no	  worthwhile	  learning	  taking	  place?”	  (Sumra,	  2003.	  Sid.6)	  Att undersöka vilken skola i 

Tanzania elever möter kan göras med hjälp av KASAM och utifrån det salutogena 

förhållningssättet, samt ur ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv.  

Internationell forskning och studier är något som bör öka menar Persson. Persson menar att 

svenska forskare inom det specialpedagogiska fältet främst är verksamma i Sverige och gör 

svenska kvalitativa studier som publiceras nationellt och att detta gör att Sverige ej i hög grad 

är delaktig i den internationella forskningen inom område. För att kunna bli det måste 

forskningen inte bara publiceras internationellt utan även studera andra förhållanden än 

svenska, samt ingå i internationella nätverk. Då kan svensk forskning få mer inflytande och 

utveckling på den internationella arenan (Björck-Åkesson, 2007). 

1.3	  Inledning	  Faktadel	  
För att förstå varför skolan i Tanzania ser ut som den gör behövs en redogörelse för landets 

och skolans historia och framväxt, skolans uppbyggnad och dess riktlinjer och dokument, 

samt lärarutbildningen och de problem landet och utbildningsväsendet står inför idag. Då 

examensarbetet undersöker primary school kommer även denna skolform att redogöras för. 

Detta kommer att göras i nästkommande faktadel.  

1.4	  Tanzanias	  historia	  	  
Arabiska handelsmän kom till Östafrikas kust för att bedriva handel på 600-talet. Då var 

landet bebott av olika folk bl. a bantufolk som kom till områden i den så kallade 

bantuexpansionen. Immigranter från Persien och Indien började bygga handelsstationer och 

städer växte längs kusten. Idag utgörs 1 % av befolkningen av araber och indier i Tanzania. 

Zanzibar var handelns hjärta och där utvecklades swahili-kulturen och språket som kom att 

användas för att kunna bedriva hande (Nationalencyklopedin, 2012). Detta språk är idag det 

som används i grundskolan (primary school) i Tanzania (URT, 2001a).  Zanzibar löd under 

den arabiske Said Ibn Sultan, shejk från Oman från i början av 1800-talet. Zanzibar 

exporterade bl. a kryddor till Asien, samt slavar till Europa och Amerika tills slavhandeln 

förbjöds 1876.  Storbritannien slöt avtal Sultanen och Zanzibar och dess närliggande ö tjänade 

som brittiska protektorat till 40-talet. Detta har gjort att större del av människorna på Zanzibar 

idag är muslimer (50 % kristna och 50 % muslimer) än på fastlandet. Vasco da Gama kom 

under slutet av 1400-talet till Östafrika på vägen tillbaka från Indien, men det var inte förrän 
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1840 som européer började kolonisera Östafrikas inland. Under 1880-talet tog Tyskland 

kontroll över administration i området som de kom att kalla Tanganyika. Efter första 

Världskriget kontrolleras landet av britterna fram till självständigheten. Storbritannien som 

hade ekonomiska bekymmer efter andra världskriget styrdes av socialistpartiet som ville 

avkolonialisera imperiet därför skedde denna självständighet smärtfritt. Vid denna tid fanns i 

princip inga skolor för lokala invånare (Atieno Odhiambo, Ouso och Williams, 1994).  

 

1.5	  Tanzanias	  moderna	  historia	  
 Tanzanias moderna historia räknas från mitten av 1950-talet då en lärare vid namnet Julius 

Nyerere vann majoritet i det lagstiftande rådet med sitt parti 1959 ”Tanganyika National 

Union” (TANU). 1961blev Tanganyika självständigt följt av Zanzibar 1963. 1964 enades de 

och Republiken Tanzania bildades. Nyerere blev landets första president och hans 

socialistiska politik, där människor skulle hjälpa varandra med jordbruk och alla skulle ta lika 

mycket ansvar kom att forma landet (Nationalencyklopedin, 2012; Buchert, 1994).  

Enpartipolitiken var ej framgångsrik och 1974 övergavs den efter att landet drabbats hårt av 

oljekrisen och icke kapitalism, då låga skatteintäkter gjorde att inga pengar till skola, sjukvård 

och andra reformer fanns. 1985 avgick Nyere officiellt. Från 1991 infördes flerpartisystem 

och 1995 hölls det första valet. Partiet CCM (Chama Cha Mapinduzi) som startades av Nyere 

1977 har dock haft majoritet av platserna i parlamentet sedan dess (Nationalencyklopedin, 

2012). 

1.6	  Tanzania	  idag	  
Idag bor cirka 46 miljoner människor i Tanzania. De flesta som bor i inlandet är bantufolk. I 

landet finns flera hundra olika folkslag med olika språk. I landet bor även hundratusentals 

invandrare från Rwanda och Burundi, samt indier och araber. De flesta människorna bor kring 

kusten och sjöarna, samt i de stora städerna (Nationalencyklopedin, 2012). Medellivslängden 

är 58 år och urbaniseringstakten i landet är en utav de högsta i Afrika, vilket skapat problem 

med bostäder, saniteter, vatten, fattigdom, sjukdomar och kriminalitet. Då priserna höjs på 

mat och boende har många svårt att klara sig ekonomiskt (UNICEF, 2012 & 2013).  

Problem landet står inför är bl. a att barn blir föräldralösa då föräldrarna dör i HIV eller annan 

sjukdom. Man beräknar att ca 6 % av befolkningen är smittade av hiv. Detta tvingar barn och 

unga in i kriminalitet och prostitution istället för skolan. Skolan i Tanzania är kostnadsfri, 

men eleverna måste själva stå för skoluniform, skrivböcker, pennor, resekostnader, 
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examinationskostnader och mat. Barn utan föräldrar eller med fattiga föräldrar har ej 

möjlighet att bekosta detta och faller därför ur skolsystemet. Detta har gjort att antalet barn 

som börjar skolan är cirka 90 % medan de som slutför de 7 åren som grundskolan är är cirka 

50-60% (Världsbanken, 2014). 2002 räknade man med att cirka 30 % av människorna över 15 

år i Tanzania var analfabeter. Korruption är även ett utav landets stora problem. Detta skapar 

även problem inom utbildningssektorn där de med ekonomiska möjligheter kan köpa sig höga 

betyg, en plats på Secondary school, universitet och/eller välja privata primary schools.  

1.7	  Utbildningen	  i	  Tanzania	  
De första traditionella skolorna i Tanzania startades av europeiska missionärer på 1800-talet. 

Innan dessa skedde utbildningen främst hemma genom att barn och unga lärde sig de 

praktiska göromål de behövde för att klara sig inom fiske, jakt och jordbruk. Teoretisk 

kunskap lärdes ut av de äldre muntligt. De första skolorna var efter engelsk modell och 

främsta syftet med dessa var att sprida kristendom och europeisk ”moral” (Levin, 1979). Efter 

självständigheten blev det dock viktigt för landet att satsa på utbildning då administrativa 

nyckelposter skulle tillsättas. Kiswahili blev undervisningsspråk. För att göra detta möjligt 

fick TUKI (Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili - Institutet för kiswahiliforskning) i uppdrag 

att utveckla akademisk terminologi på kiswahili.  Detta ansågs viktigt för landets enande och 

nationalkänsla att ha ett gemensamt undervisningsspråk (Levin, 1979). Utbildningen 

utvecklades efter socialistisk modell och privata skolor förbjöds. Ett utav skolans primära mål 

var att skapa ett kollektivt socialistiskt tänkande. Denna politik kom att kallas ujamaa-

politiken och dess riktlinjer fastslogs i Arushadeklarationen. Nyerere (1967) var negativt 

inställd till kolonialmaktens skolsystem och ansåg att dessa byggde på elitistism och 

darwinism där de starka regerar över de svaga, samt att ej äldre generation respekterades 

(Buchert, 1994).   Analfabetismen i landet var hög och i slutet av 60-talet beräknas ca 70 % av 

den vuxna befolkningen i landet varit analfabeter. Under 70-talet ökade andelen barn som 

gick i skolan. Man räknar med att 70 % började skolan. Denna siffra minskat dock drastiskt 

efter att landet tvingats till ekonomisk åtstramning efter den ekonomiska krisen (socialismen 

och oljekrisen), då bl. a nyrekryteringen av lärare stoppades (Buchert, 1994). Världsbanken 

betalade till sist med specifika krav viss del av kostnaderna för utbildningen. Kraven var bl. a 

att skolavgifter infördes och att privatskolor åter blev tillåtna (Buchert, 1994).  Under senare 

delen av 90-talet kom dock rapporter om dramatiska försämringar av skolans kvalitet och att 
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antalet barn som gick i skolan hade minskat drastiskt. Efter det har en mängd reformer och 

satsningar gjorts.  

 

1.8	  Statistik	  över	  skolan	  i	  Tanzania	  
Idag är skolan upp delad mellan Pre-primary education (förskoleklass 2år), Primary education 

(grundskola 7 år) och Secondary education (gymnasieskola 2 eller 4 år) (MoEC, 2003; 

Kumburu, 2011).  

 

I statistik från UNESCO (2012b) där man utgår från Världsbankens definition på “literacy” 

(förmågan att, med förståelse, kunna läsa och skriva) beräknas andelen människor idag som är 

analfabeter i Tanzania vara cirka 27 %. Statistik fån UNESCO visar att 2008 deltog cirka 30 

% av barnen i pre-primary school, medan 98 % började primary school. Av dessa slutförde 

dock endast ca 80 % primary school  (76 % av pojkarna och 86 % av flickorna). Endast 5 % 

av eleverna som slutförde primary school började i secondary school (Svenska FN-förbundet, 

2012). Statistik visar även på att det 2008 var en lärare på 52 elever (UNESCO, 2012b). 

Nationens mål i PEDP- The Primary Education Development Plan på klasser med max 40 

elever uppnås således ej. I storstäderna går det 80 -120 elever i varje klass. I Dar es Salaam 

visar undersökningar gjorda av HakiElimu (2012) att elever i 50 % av klassrummen fick sitta 

på golvet. Cirka 6 elever (Målet i PEDP är 1:3) delar på en bok och toaletter delas enligt 

statistik av 89 elever/toalett. Klassrummen saknar ofta el och lampor (Mbelle, 2008). Enligt 

Mbelle hade endast 234 av primary schools av 812 tillgång till bibliotek (28,8%).  

1.9Avhopp från skolan 
I statistik från UNESCO (2012b) anges det att avhoppen från primary school 2009 var 18,6%  

och 2008 26,1%.  Cirka 70 % utav dessa enligt Ngorosho (2011) hoppar av då de ej klarat 

slutproven och ger upp. Dock förekommer stora regionala skillnader då lång väg till skolan, 

fattigdom och föräldrarnas attityder till skolan är mycket avgörande för elevernas resultat och 

skolgång (Ngorosho, 2011).   Andra orsaker till avhopp och att så få slutför skolan är få 

särskilda undervisningsgrupper, brist på utbildade lärare och lärare med specialpedagogisk 

kompetens, lärare som tillbringade för lite tid i klassrummet, brist på skolmaterial, för små 

klassrum med bristfällig inventarier och att få skolor erbjöd lunch (HakiElimu, 2012). Det 

visade sig även att en stor del av de elever som börjat i skolan efter den stora ökningen under 

2000-talet kom från fattiga familjer. Föräldrarna hade pga. sina barns dåliga skolresultat slutat 
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skicka barnen till skolan då de ansåg att de utan både teoretiska kunskaper från skolan och 

praktiska kunskaper från hemmet ej skulle klara sig i framtiden. Föräldrarna valde därför att 

utbilda sina barn själva i ett praktiskt yrke hemma som man gjort i tidigare generationer 

(URT, 2011). I Masai-distrikt (HR-CONSULT, 2000) anges fattigdom och lång väg till 

skolan som orsaker till att barn väljer att arbeta istället för att gå i skolan. Vanligtvis får 

barnen då en lön på 3000 Tsh (4 USD) i månaden. I lönen ingår dock kläder, mat och husrum. 

I vissa torra områden anges vattenbrist som orsak till att ej kunna bygga hus åt lärare som 

därför ej kan komma och bo och undervisa på orten (UNICEF, 2001). 

 

2002 kom Primary schools (compulsary Enrolment and Attendance) rules och där fastställs 

det att det är olagligt att ej låta barn som är 7 år börja eller fullfölja Primary school. De som ej 

följer bestämmelserna kan dömas till 30 000 – 50 000 Tsh i böter eller 6-9 månaders fängelse. 

Detta dokument har dock visat sig tandlöst då antalet  barn som ej börjar skolan eller hoppar 

är detsamma som innan reglerna infördes (Mbelle, 2008; UNICEF, 2012 och 2013). 

1.10	  Världskonferenser	  och	  riktlinjer	  
1948 deklarerades det i de mänskliga rättigheterna att utbildning var en mänsklig rättighet. Ett 

stort antal barn i världen började inte eller fullföljde inte grundskolan. Situationen 

diskuterades vidare  i en världskonferens i Jomtien Thailand 1990 där man enades om 

Education for All. I Salamanca deklinationen 1994 då ytterligare en världskonferens ägde rum 

i Spanien fokuserade man på att alla barn skulle inkluderas i skolan även de med 

specialpedagogiska behov (Svenska Unescorådet, 2001). 2000 ägde återigen en 

världskonferens rum. Denna gång i Dakar i Senegal och där fastslogs det att alla barn även de 

med specialpedagogiska behov och handikapp skulle erbjudas grundskola (UNESCO, 2000).  

 

1.11	  Implementering	  av	  föreskrifter	  av	  skolans	  riktlinjer	  i	  Tanzania	  
Tanzania har under många år strävat efter en skola för alla. Många statliga dokument har 

skrivits och riktlinjer angivits, dock har implementeringen till stor del misslyckats (Mbelle, 

2008). Universal Primary Education (UPE) programmet från 1970-talet gjorde att antalet barn 

i skolorna ökade markant. Under 80-talet blev antalet barn som började skolan lägre, 

resultaten sämre och färre flickor började skolan. För få lärare, dåliga klassrum och brist på 

skolmaterial för att möta den stora ökningen av elever anges som de största orsakerna.  

Tanzanias regering mötte upp problemen genom olika dokument och riktlinjer. Primary 
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Education Development Plan (PEDP, 2002-2006) är ett utav dessa dokument (URT, 2001). 

Ett av de primära målen i PEDP var ”quality basic education for all children.” (Mbelle, 2008). 

2002 startade implementeringen av PEDP. Primära mål var att öka andelen barn som går och 

fullföljer skolan, samt att resultaten och kvaliteten i skolan skulle öka. (GOURT, 2002).  

 

                          År  % av totalen  

2000 22 % 

2001 28,60% 

2002 27,40% 

2003 40,1% 

2004 48,60% 

2005 61,80% 

2006 70,50% 
Tabell 1. Antal elever som klarade level 7 i primary school (sista årskursen i grundskolan) 

 (Källa: URT, 2009 och 2011;  Mbelle, 2008) 

 

Programmet var mycket framgångsrikt då flera barn började skolan, avslutade grundskolan, 

samt att det blev en jämnare könsfördelning mellan de som klarade level 7. Antalet flickor 

som klarade level 7 ökade från 20 % vid år 2002 till 61,1 % vid år 2006 (Mbelle, 2008).  Inget 

fokus på barn med specialpedagogiska behov gjordes dock (Mbelle, 2008).  

 

 Den 6 november 2009 antogs en ny lag där barnens rättigheter i Tanzania skyddas "The Law 

of Children Act 2009, och i november samma år undertecknade regeringen FN: s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Tanzania Human Rights Report, 2010). 

Dock finns ingen lag mot barnaga i skolan eller i hemmen i Tanzania (Global initative to end 

all corporal punishment of children, Global report 2011). 

1.12	  Primary	  school	   	  
President  J.K. Nyerere ansåg att skolan var mycket viktig och under hans tid vid makten 

byggdes skolor runt om i landet. I mitten av 80-talet gick cirka 98% av barnen i grundskolan 

(Oluoch, 2006). Grundskolan i Tanzania är sju årig och man börjar vanligtvis det år man 

fyller sju år. Idag är skolan gratis, men föräldrar måste förse sina barn med skoluniformer, 
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skrivböcker, pennor, provkostnader, frukost och lunch, resekostnader och ibland visa 

läroböcker och möbler som skolbänkar (Kumburu, 2011). 

 

 Kiswahili är det språk som används i statliga primary schools. (Ngorosho, 2011).  Det är 

stora skillnader i kvaliteten på antalet behöriga lärare, lokalerna, material etc. på skolor i 

städer och på landsbygden. Många privata primary schools har startas som ett tecken på det 

missnöje med den låga kvaliteten som de statliga skolorna visat på. Stora klasser, brist på 

skolmaterial och lärarvåld är orsaker till att föräldrar väljer att sätta sina barn på privata skolor 

om de har råd (UNICEF, 2012 och 2013; Kumburu, 2011). Då lönen ofta är högre och 

anställningsvillkoren säkrare och bättre söker sig ofta duktiga och högutbildade lärare sig till 

de privata skolorna. Till skillnad från de statliga skolorna är språket ofta engelska i de privata 

skolorna (TEN/MET, 2008). Då engelska är det språk som används senare i secondary school 

har detta skapat ojämnlika villkor för de barn som har råd att gå på privatskola. Dessa barn 

har engelska som undervisningsspråk i alla ämnen och läser  kiswahili endast som ett ämne i 

skolan, medan  de som går på statliga skolor läser engelska endast som ett ämne från årskurs 

tre (Wedin, 2004).  

Kostnader för ett skolbarn i Primary school Tanzania 

Vara Kostnad i TSh 

Böcker  4000 

Pennor 1000 

skoluniform (secondhand) 10 000 

skor (second hand) 3000 

städmaterial kvast, hink etc.  3000 

möbler (bidrag till skolans inventarier)  3000 

om ej second hand köpt kostar uniform ca 20 000 och skor 10 000 (Dar es 
Salaam)    

Andra avgifter är även examinationskostnader vid proven                      1000 

summa per år och barn 20 000 - 50 000TS  

Tabell 2.  Skolkostnader per barn och år i Masai-distrikt  
Källa: HR-Consult, 2000 
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Tabellen ovan visar ungefärliga kostnader föräldrar måste betala per barn och år I Primary 

school. Med en lägsta lön i landet på 60 000T,(lärarlön på 400 000) kan detta bli en 

ouppnåelig summa speciellt om man har många barn. I Tanzania ligger antal barn per kvinna 

på 5 stycken (HR-CONSULT, 2000, UNICEF, 2012). 

1.13	  Specialundervisning	  i	  Tanzania	  
Enligt Tanzania Human Right Report (2011) är Tanzania ett utav de länder med ett stort antal 

människor som är i behov av stöd.  Man räknar med att cirka 28 % av befolkningen behöver 

någon form av stöd (APRM, 2009). Ingen säker statistik finns dock och mörkertalet antas vara 

stort. Historiskt är specialskolor och specialundervisning något som endast har erbjudits av 

religiösa organisationer. 1950 grundade Anglican Church den första skolan i Tanzania för 

blinda barn och 1963 startade den Roman Catholic Church den första skolan för döva barn 

(Danda, 2009). Efter självständigheten angavs inga speciella riktlinjer för barn i behov av 

särskilt stöd. Riktlinjerna i Arusha deklinationen skulle vara till för alla och allas lika värde 

d.v.s. förbud mot diskriminering oavsett kön, religion, stam, hudfärg, handikapp (Turnbull, 

2001).  2004 kom den första planen som fokuserade på barn i behov av särskilt stöd, National 

Policy on Disability. Dokumentet ger riktlinjer om att alla barn har rätt till utbildning 

(National Policy on Disability, 2004).  Ett stort problem i Tanzania är dock att lärare saknar 

specialpedagogiska kunskaper. Detta för att ej staten har satsat på den utbildningen (Kapinga, 

2012.) I en studie där 6 lärare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, intervjuades om 

dokumentet National Policy on Disability (2004) och dess innehåll visste endast en utav dem 

vad dokumentet innebar, medan två andra endast kände till dokumentets existens. Statistik 

visar att inga utav regeringens visioner och mål i detta dokument har nåtts.  När National 

Policy on Disability kom 2004 beräknade man att 0,1 % av barn i behov av särskilt stöd gick i 

skolan. Målet för 2010 var att 20 % av barn i behov av särskilt stöd skulle gå i skolan. 

Statistik från UNICEF (2012) visar att denna siffra idag endast är 0,9%. Mörkertalet anses 

dock som stort då många är inkluderade i de stora klasserna. I överfyllda klassrum med lite 

eller inga hjälpmedel och lärare utan specialpedagogisk kompetens eller möjligheter att göra 

undervisningen anpassad efter elevernas behov är elever i behov avsärskilt stöd ytterst 

drabbade.  Inga diagnoser eller undersökningar görs systematiskt i primary school för att 

undersöka vilka som behöver stöd. Inte heller finns det någon nationell heltäckande 

kartläggning över hur många barn som finns i Tanzania och ännu mindre hur många barn som 

behöver gå i specialskolor eller behöver specialpedagogiskt stöd av lärare.  
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1.14	  Riktlinjer	  och	  dokument	  för	  barn	  med	  speciella	  behov	  
Under de senaste åren har Tanzania låtit skriva ett flertal lagar, policies och riktlinjer gällande 

barn i behov av särskilt stöd.  The Constitution of the United Republic of Tanzania, Universal 

Primary Education in Tanzania (UPE), National Strategy for Growth and Reduction of 

Poverty (NSGRP), Primary Education Development Program (PEDP) och Tanzania 

Development Vision 2025  är exempel på sådana dokument. 2010 kom en ny lag från Staten 

kallad, the Persons with Disability Act 2010, där förbjuds diskriminering i alla former av 

undervisning för barn i behov av särskilt stöd.  

 

“Persons with disabilities in all ages and gender shall have the same rights to education and 

training in inclusive settings…” (Tanzania Human Right Report, 2011 p.188.) 

1.14	  Verkligheten	  	   	  
I en studie gjord av HAKIELIMU visade det sig att 95 % av skolbyggnaderna i Tanzania ej 

var handikappanpassade eller anpassade för elever i behov av särskilt stöd. Detta gällde även 

för de skollokaler som byggts efter PEDP (2002-2006) där riktlinjerna säger att så ska vara 

fallet (URT, 2009; UNDP, 2012). Det visade sig även att upp till 97 % av eleverna i primary 

school ej hade egna matematikböcker (SACMEQ, 2011). Liknande brister som drabbar  de 

“vanliga” primary schools drabbar specialskolor. Exempel på sådana är trånga klassrum, brist 

på välutbildade lärare med specialpedagogisk kompetens, brist på material som böcker, 

lampor, datorer, samt transportproblem till och från skolan, och sanitetsproblem då toaletterna 

är få och vatten ofta saknas helt (UNICEF, 2013).  

1.15	  Introduktion	  lärarutbildningen	  i	  Tanzania	  
Lärarutbildningen i Tanzania har sedan 1970-talet två inriktningar. Den ena är college som 

utbildar lärare för pre-primary school och primary school. Efter genomförd utbildning får 

studenterna "Grade A lärare certifikat" och kan undervisa. Den andra utbildningen sker på 

universitet och högskolor. Där finns tre typer  av lärarutbildningar: kandidat, masters och 

doktorsexamen. Efter utbildningen kan studenten undervisa  på primary school,  secondary 

school och på universitetet. Efter utbildningen får studenterna Diploma in Education" 

(Ng´wandu, 2006; MoEC, 2009). Grundutbildningen på universitetet pågå i tre år och då blir 

studenten specialiserad på två undervisningsämnen (UDSM, 2009). Lärarutbildningarna har 

fått mycket kritik då det ansetts att programmen ger otillräcklig teoretisk och praktisk kunskap 

till lärarna. Konkreta brister som anges är dålig kvalitet som ej ger lärarna de strategier, 
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förberedelser och det stöd de behöver för att lyckas ute i verkligheten. Detta anges som en 

utav anledningarna till av skolan i Tanzania har låg kvalitet och att eleverna ej lär sig (Lindhe, 

2005). Efter kritik har dock regeringen omvandlat tre collegeskolor där man utbildat lärare till 

universitets institutioner. De som omvandlades var Mkwawa High School, Dar es Salaam 

Lärarhögskolan och Mtwara Teachers (Mrutu, 2005).  

1.16	  Sammanfattning	  av	  bakgrundsfakta	  
 I Tanzania har fokus för skolan legat på kvantitet istället för kvalitet. Följder har blivit att 

tillgång till utbildade lärare, lokaler, och skolmaterial och hjälpmedel ej kunnat tillgodoses. 

En stor andel av barnen hoppar pga. olika anledningar av skolan. Lärarnas korta utbildning 

speciellt för primary school där lärarna endast behöver gå på college för att bli examinerade 

lärare gör att den djupa förståelsen för lärande och de didaktiska valens betydelse, samt 

delaktighet och medskapande ej hinner belysas. Skolverket (2003b och 2005) redogör för att 

välutbildade och erfarna lärare med goda ämneskunskaper och pedagogisk kompetens är 

primärt för goda resultat i skolan. I Tanzania ligger dock fokus i lärarutbildningen på 

ämneskunskaper och ej didaktik och metodik (HakiElimu, 2013). 

 

Språket i statliga primary schools är swahili, vilket ofta ej är barnens modersmål. I secondary 

school är språk engelska, vilket är ytterligare ett språk att lära sig.  Privatskolor utbildar 

barnen i engelska redan i primary school, vilket har skapat orättvisa förhållanden för de elever 

som gått i statlig skola och de som gått i privat skola. Språket är till stor del en social aktivitet 

där interaktionen är avgörande även vid andraspråksinlärning (Gibbons, 2006). Läraren måste 

omformulera och förklara så att eleverna förstår genom konkret språk och relevans för 

eleverna. Dysthe (1996) menar att det är av yttersta vikt att elevens intressen står i centrum för 

att det ska bli givande samtal i klassrummet. Språket i skolan i Tanzania har dock visat dig 

ske i monologform av läraren med ett mycket abstraktinnehåll som få elever förstår (Mbelle, 

2008). 

 

Endast en liten del av barn i behov av särskilt stöd går i skolan. Brist på böcker och annat 

material som bänkar, lampor och glasögon gör det även mycket svårt för alla elever att lyckas 

i skolan. Någon statistik över hur många barn som är i behov av särskilt stöd finns ej och 

utbildningsplatserna för att läsa specialpedagogik på universitetet är få. Nationella riktlinjer 

för skolor finns men följs enligt undersökningar ej (Mtahabwa, 2010; Osaki, 1999; Oluoch, 

2006) 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1	  Inledning	  
Att känna att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig är enligt Skolverket 

(2003b, 2007, 2010) det elever anger som den största faktorn som påverkar lusten att lära 

positivt. KASAM kan vara en utav vägarna till att uppnå detta. Detta eftersom de delar som 

Skolverket och forskning nämner för att nå detta finns med i pedagogiken och 

förhållningssättet KASAM står för (Skolverket, 2003b; Ahlberg, 2007).	  Den svenska skolan 

karakteriseras av stora resultatskillnader. Osynlig pedagogik, medelklassnormer och 

oförståelse för andra kulturer anses av vissa forskare vara bidragande orsaker till detta. Andra 

orsaker som nämns är snedrekrytering till skolorna och oliktänkande kring språk, kunskap och 

lärdom (Lindberg m fl, 2011). Ungdomarnas kulturella kapital är också avgörande för 

skolresultaten. Detta för att detta påverkar elevernas attityder, förståelse och erfarenheter av 

skolan (Helldin, 2007/SOU 2000:1, Skolverket, 2011). Nationella mätningar visar att var 

fjärde elev med utländsk bakgrund ej nådde behörighet för att söka vidare till gymnasiet våren 

2010. Detta kan jämföras med en av tio elever med svensk bakgrund samma vår (Skolverket, 

2011).	  Skolverket menar att kunskapen om elever med utländsk bakgrund ej är stor och att 

undervisningen ej anpassas efter elevernas behov, erfarenheter, intressen eller förutsättningar 

(Skolverket, 2011).	  Enligt rapporter från Skolverket (2010, 2011) och Skolinspektionen 

(2010) är tiden i Sverige och i den svenska skolan avgörande för hur det går i skolan. En utav 

orsakerna till detta kan vara att utbildningen blir mer teoretisk och abstrakt i de högre 

åldrarna, vilket kräver ett stort ordförråd och förståelse (Viberg, 1993; Holmegaard och 

Wikström, 2004). Lindberg m fl (2011) menar att misslyckanden kan förklaras av att lärarna 

ej tar tillvara på elevernas erfarenheter och kunskaper i undervisningen, samt att 

flerspråkighet förknippas med problem. Axelsson (2004) menar att misslyckanden för elever 

med annan kulturell bakgrund än den svenska främst handlar om deras sociokulturella 

kontext. Om läraren har interkulturell kompetens höjer detta utbildningens kvalitet eftersom 

läraren då genom kunskap och förståelse kan bemöta nya kulturer, samt se sig själv utifrån ett 

icke etnocentriskt perspektiv.  Forskning visar på att det är stora skillnader på 

beteendemönster och kommunikationsmönster från människor från olika kulturer, och genom 

att ha interkulturell kompetens kan läraren bli medveten om varför denne känner eller reagerar 

i mötet med olika kulturer (Lindberg m fl, 2011).   
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Gibbons (2006) hävdar att läraren måste ha förståelse för elevernas kultur, språk och 

erfarenheter för att inte missgynna eleverna. Lahdenperä (1997) har i sin avhandling 

Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? beskrivit hur miljön i skolan för elever med annan 

kulturell bakgrund kan bidra till misslyckanden och hur dessa problem kan åtgärdas, samt hur 

svårigheter med värderingar, relationer och begrepp i skolan orsakar problem för elever med 

annan bakgrund än den svenska. Professor James A. Banks redogör för vikten med detta 

genom fem olika perspektiv som hjälper läraren att anpassa och utveckla sin undervisning. 

Banks menar att denna multikulturella undervisning gör det lättare för barn och unga att leva i 

ett globalt och mångkulturellt samhälle (Banks, 2002). 

 

Cummins (2000) menar att om läraren arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv avspeglar det 

sig i lärarens förhållningssätt och planering, samt elevernas resultat, självkänsla och 

framtidstro. Då man intar ett normkritiskt perspektiv reflekterar man över sina egna attityder 

och granskar sitt handlande och sina tankar kritiskt så att man genom det kan utmana normer 

som annars skulle visa sig i den egna undervisningen och bemötandet av andra. Därigenom 

kan man bli medveten om sin egen roll i processer och vilka hierarkier som är rådande. Endast 

därigenom kan trakasserier och kränkande behandling av elever med t ex annan kulturell 

bakgrund undvikas, vilket oförståelse och ett etnocentriskt förhållningssätt av läraren kan leda 

till (Bromseth, 2010).  För att elever ska lyckas behöver läraren ha förståelse för att kunskap 

är beroende av en persons historia, kultur, kontextuella beroende, samt språket (Gibbons, 

2006; Burr, 1995; Mbelle, 2008).  

 

Övergripande syfte med detta examensarbete är att ge ett exempel på hur elever i Tanzania 

upplever KASAM i sin undervisning och sitt lärande. Sekundärt syfte är att delge kunskaper 

och erfarenheter till pedagoger för att öka deras interkulturella kompetens och genom det 

kunna utveckla undervisningen.  

2.2	  KASAM	  
I sin bok Hälsans mysterium (1987) presenterar Antonovsky det salutogena perspektivet och 

begreppet KASAM. I boken görs redovisningar av forskningsresultat där det visar att 

kopplingar mellan bl. a hälsa och samhällsklass kan göras (Antonovsky, 1991). Antonovsky 

menar att man ej ska undvika motgångar utan att man istället ska lära sig att hantera dem, och 
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då man lärt sig detta och tillvaron känns sammanhängande och begriplig har man utvecklat 

hög KASAM (Antonovsky, 1985, 1991, 1996). I djupintervjuer av 51 personer framkom det 

att de med hög KASAM hade tre teman som de med låg KASAM saknade och det var, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

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

en genomträngande och varaktig känsla av tillit: (1) de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade och begripliga, (2) de resurser som krävs för att 

man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa 

krav är värda utmaningar och engagemang.” (Antonovsky, 1991, s. 46) 

 

KASAM kan sammanfattas genom att hög KASAM skapas då en människa förstår det som 

händer i dennes liv, istället för som vid låg KASAM då personen istället känner en känsla av 

vanmakt och kaos. Vid hög KASAM uppfattar sig personen som friskare samt presterar mer 

än vid låg KASAM. Detta eftersom personer med hög KASAM ofta ser svårigheter som något 

som ska övervinnas och som de lär sig någon av jämfört med personer med låg KASAM som 

ger upp och ser sig själva som offer. Hög KASAM utvecklas då människan har inflytande och 

delaktighet i vad som händer i vardagen och livet. Man känner då att livet är meningsfullt och 

att även svårigheter kan övervinnas. KASAM kan enligt teorin användas som en 

motståndskraft mot livet och vardagens påfrestningar, samt göra att individen tillägnar sig 

erfarenheter på ett positivt sätt. Dessa erfarenheter och kunskaper blir individens resursbank 

(Hagström mfl, 2001; Ahlström, 2007).  

 

2.3	  KASAM:s	  tre	  centrala	  begrepp	  
De tre begreppen i KASAM påverkar varandra dynamiskt. Vid hög KASAM krävs således att 

samtliga begrepp har hög nivå. Uppnås detta har individen hög problemlösningsförmåga, hög 

hanterbarhet och hög motivation (Antonovsky, 1991). Hög KASAM får individer att kämpa 

och finna lösningar istället för att ge upp. Sökande efter strategier och resurser för 

problemlösning skapas genom motivation och erfarenheterna ses som positiva utmaningar 

som resulterar i lärande. Vid hög KASAM söker individen meningsfullhet. Detta sökande är 

avgörande för utvecklingen av låg eller hög KASAM. Detta gör att meningsfullheten enligt 

teorin blir det mest vitala, då denna är grunden för att de övriga 2 temana ska kunna utvecklas 

och bli en del av personligheten, dock poängteras att alla tre är viktiga för utvecklandet av hög 
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KASAM (Antonovsky, 1991). Antonovsky (1991) menar att meningsfullhet endast kan 

utvecklas genom delaktighet i socialt värdesatta miljöer som t ex familjen.  Han menar att 

KASAM utvecklas i barndomen och ungdomen och att den är färdigutvecklade vid cirka 30 

års ålder. Den KASAM en individ då uppnått är i princip definitiv och utvecklas i vuxen ålder 

ej i stor grad. I samspel med omgivningen utvecklas barnets syn på utmaningar och 

svårigheter, vilket blir avgörande för hur KASAM utvecklar sig.  

 

I en studie av Margalit (1998) visades ett samband mellan ensamhet och KASAM hos 

förskolebarn med inlärningssvårigheter och att detta gjorde att de riskerade att utveckla låg 

KASAM. Det visade sig att dessa barn hade färre vänner än de som visade sig hade hög 

KASAM, vilka även hade utvecklat strategier mot vardagens hinder och svårigheter.  

Forskning har även visat att människor med hög KASAM inte upplever stress på samma sätt 

som de med låg KASAM. Anledningen till detta är att de möter dessa stressorer med målet att 

övervinna dem och lära sig av dem (Margalit, 1998). 

2.4	  Känsla	  av	  Begriplighet	  
Begriplighet utgör kärnan i KASAM och handlar om att en individ upplever och förstår inre 

och yttre stimuli som begripliga istället för slumpmässiga och kaosartade. Detta utvecklas i en 

fas som kallas grundtillit (0-1 år) då barnet upplever separation. Barnet tränar då hypotesen 

om förutsägbarhet och kontinuitet, och lär sig då att tillvaron oftast är förklarlig. Detta skapar 

förståelse för rutiner och att världen är begriplig (Antonovsky, 1991). Om en person har hög 

nivå av begriplighet kommer personen att kunna förklara nya och oväntade händelser och 

kunna möta dessa med strategier denne lärt sig. Personen har även en uppfattning av vad som 

förväntas av denne och då överraskningar kommer, går dessa att ordna och förklara. Om 

personen har låg begriplighet kommer denne att känna vanmakt och oro, och anser sig själv 

ofta hamna i besvärliga och svåra situationer. En person med hög begriplighet skulle istället 

se nya utmaningar som något positivt och lärorikt (Antonovsky, 1991). 

2.5	  Känsla	  av	  Meningsfullhet	  
När världen upplevs som begriplig, förutsägbar och positiv skapas en känsla av 

meningsfullhet. Detta är den grundläggande motivationskomponenten. Skapandet måste dock 

ske genom medbestämmande och delaktighet i socialt värdesättande miljö präglat av social 

uppskattning. För att skapa hög meningsfullhet måste individen känna att den är viktig, att 

den accepterar uppgifterna den får, samt tar ansvar för sitt handlande. Om andra beslutar vad 
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en individ ska göra objektifieras denne och låg KASAM utvecklas. Meningsfullhet handlar 

om att en individ känner motivation. Individer med hög meningsfullhet beskriver ofta hur 

viktiga händelser i livet har varit meningsfulla utmaningar som engagerat dem istället för de 

med låg meningsfullhet som sett på liknande händelser som problemfyllda och betungande, 

och att de ej lagt mycket energi på dem (Antonovsky, 1991).  

 

2.6	  Känsla	  av	  Hanterbarhet	  
Hanterbarhet handlar om en individs belastningsbalans och vilken resursbank som kan 

användas vid möte av krav och stimuli. Belastningsbanken betyder hur mycket 

belastning/svårigheter/utmaningar en person klarar av och hur personen utav dessa utvecklas 

då denne möter dessa belastingar. Denna utvecklas i 2-3 års ålder genom barnets upptäckande 

av nya saker och situationer. Hur barnet väljer att möta eller ej möta, välja eller ej välja, 

utforska eller vänta är betydande för utvecklingen av hanterbarheten i KASAM. Enligt 

Antonovsky är det mycket viktigt att ställa barn inför realistiska utmaningar och inte inför 

alltför många olösliga uppgifter. Detta formar barnets livserfarenheter och kan leda till en 

stark eller svag känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). I forskning vid Lunds universitet 

av Ingesson (2007) har kognitiva, psykosociala och salutogena inverkansfaktorer undersökts 

på ungdomar som har dyslexi.  75 ungdomar mellan 14 och 25 år som fått dyslexidiagnos 

mellan 1994 och 1999 intervjuades. I studien ville man bl. a. klarlägga vad som får ungdomar 

med dyslexi att få god självkänsla och inte drabbas av ytterligare problem. Tre grupper kunde 

i denna forskning urskiljas. Det var de ”uppgivna”, de ”obekymrade” och de som ”kämpade”. 

De sistnämnda hade hög KASAM och relativt stor självkänsla. Stor betydelse för denna höga 

KASAM var betydelsefulla vuxna och fritidsintressen då dyslexin fick en mindre del av dem 

själva.  De ”uppgivna” ungdomarna var de som hade svårt att acceptera sina svårigheter och 

för dessa bedöms dyslexi som en riskfaktor för att utveckla andra problem.  

2.7	  KASAM	  i	  skolan	  
Skolverket har belyst vikten av att eleven förstår och känner att skolarbetet är meningsfullt. 

Att eleven känner till undervisningens mål och syfte har visat sig göra att eleverna lättare 

övervinner svårigheter och känner delaktighet (Skolverket, 2003). Skolverket poängterar även 

betydelsen av att eleverna måste våga ställa frågor utan att känna sig ”dumma”. I enkätstudier 

rörande matematik som gjorts av skolverket visade det sig att den viktigaste faktorn för lust 

att lära var en positiv bild av sig själv, att tro på sig själv och sin förmåga, samt våga söka nya 
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vägar vid utmaningar. Om eleven känner att den konstant misslyckas förlorar denne 

motivationen. Skolverket framhåller även lärarnas betydelse i att skapa lust att lära då det 

visat sig avgörande om eleverna ska ta till sig kunskapen. Att läraren skapar ett tryggt klimat 

som ej är präglat av konkurrens anses gynna lärandet. Osäkerhet och tävlan kan leda till oro 

och försvar av ens position (Björck-Åkesson (Red.)(2007). Ledarskapsstilen i klassrummet är 

därför ytterst viktigt. Att skapa delaktighet och medskapande kan ske genom KASAM. Detta 

kan ske genom att läraren utgår från elevernas erfarenheter, kunskaper och intressen för att 

skapa begriplighet, att läraren ger eleverna en trygg miljö utan negativa stressorer och 

uppnåerliga problem så att de känner hanterbarhet, samt ger beröm och interaktion i 

klassrummet mellan läraren och eleverna och eleverna sinsemellan så att motivation skapas. 

Lärarens beteende påverkar gruppen. Linnanmäki (2002) belyser betydelsen av att läraren 

måste vara medveten och observant på sitt eget beteende och bemötande av eleverna för att 

skadliga mönster ska kunna motverkas. Enligt Antonovsky (1991) är detta viktigt för att hög 

KASAM hos eleverna ska kunna utvecklas. Enligt Linnanmäki är även ett öppet klimat med 

tolerans viktigt för att skapa trygghet och lust hos eleverna. Om eleverna förstår syftet med 

undervisningen och känner sig trygga kan ett gynnsamt lärande ske. (Skolverket, 2003). Det 

har visat sig att elever i behov av särskilt stöd har svårare med att utveckla lust att lära då 

upprepade misslyckanden ofta leder till oro och skam. Därför är ett öppet och tillåtande 

klimat, där eleverna kan känna att man kan lära av misstag och att de vågar fråga då de ej 

förstår något, viktigt i skolan(Adler, 2001). Detta kan skapas genom att läraren ser och 

respekterar alla elever, att eleverna får beröm dagligen och att svaga provresultat 

avdramatiseras (Linnanmäki, 2002). Rädsla för misslyckanden skapas i större mån i en hård 

skolmiljö där bestraffning istället för stöd och hjälp karakteriserar undervisningen (Dysthe, 

1996). Elever som ställs för överkrav kan bli självdestruktiva (Alin	  Åkerman,	  2002).	  Om 

man får uppfattning av att man ej duger och att man riskeras att ej bli accepterad i gruppen 

kan det bidra till låg självkänsla och ha negativa följder för lärandet.  Det kan leda till avhopp 

och att individen söker sig till destruktiva miljöer där man söker uppskattning	  (Fischbein	  &	  

Folkander,	  2000). 

2.8	  Att	  mäta	  KASAM	  
Antonovsky skapade ett självsvarsformulär som mäter styrkan av KASAM. Formuläret består 

av 29 påståenden som utgår från begreppen begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. 

Varje påstående besvaras i en sju-gradig skala (Antonovsky, 1991). Detta formulär var dock 
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konstruerat för vuxna, men har omarbetsats av M. Margalit, professor vid Universitetet i Tel 

Aviv för att passa barn. Margalit har i sin forskning kommit fram till att elever med låga 

skolresultat visade lägre KASAM. Dessa var oftare hyperaktiva och detta påverkade deras 

självuppfattning negativt (Nagy, 2004).  I Sverige har KASAM använts främst inom 

sjukvården, och barnKASAM inom skolan är något som man först under 2000-talet i större 

utsträckning börjat forska på (Ahlström & Henriksson, 2003, Nagy, 2004). Forskning på barn 

i åldrarna 7-12 år har gjorts med formuläret Livsstegen och mellanstadieelevers mående i 

formuläret Jag tycker jag är. I dessa forskningar har resultaten visat på hög validitet och 

samband med KASAM och hälsa, skolresultat, framtidstro, psykiskt mående och relationer till 

andra (Nagy, 2004). I skolan kan man mäta KASAM utifrån de tre kategorierna och vad 

undervisningen fokuserar på i förhållande till KASAM. 

 

Sammanfattningsvis kan begriplighet mätas i undervisningens - förutsägbarhet, förståelse, 

insikt, förklaring, information, upplysning, struktur och regler, tydlighet, benämningar, 

regelbundenhet och sammanhangsmarkeringar (Hagström mfl, 2001). Detta kan skapas i 

skolan genom att eleven förstår målen och syftet med undervisningen (Skolverket, 2003). Om 

läraren utgår från ett lärandeperspektiv med eleven i centrum kan läraren skapa en 

meningsfull undervisning för eleverna. En tydlig struktur och ramar skapar en trygghet och 

lugn lärandemiljö. Dock är det viktigt att detta sker i ett öppet och tillåtande 

undervisningsklimat och att eleverna känner att de är i skolan för att lära och ej bara visa vad 

de redan kan (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

Hanterbarhet kan mätas i undervisningens förhållande till - resurser, möjligheter, kontroll, 

bemästra, behärska, tillgångar, kunskap, påverka, optimism, tillit och trygghet (Hagström mfl, 

2001). För att skapa KASAM i hanterbarhet bör läraren utgå från elevens starka sidor och låta 

elever träna även på sådant de är bra på, samt stödja eleverna i det de behöver hjälp med 

(Ahlberg, 2001). Läraren bör fokusera på lärandeprocessen istället för svaren och själva 

görandet av uppgifterna (Ahlberg, 2001). En lugn miljö och inte för stora grupper med de 

hjälpmedel eleverna behöver för att klara undervisningen och uppgifterna är viktig (Ahlberg, 

2001). Viktigt är att kombinera undervisningen med små pauser och positiva inslag så att 

eleverna känner motivation och lust att lära. Att låta eleverna ta den tiden de behöver och ej 

stressa har visat sig ytterst viktigt då det är dessa lärandesituationer tillsammans med 

reflektion som är mest gynnsamt för långtidsminnet. Även prov och uppgifter där rätt och fel 
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är det primära har visat sig skapar stress speciellt hos elever i behov av särskilt stöd då detta 

ofta resulterar i negativa upplevelser för dem (Sjöberg, 2006). Varierande 

undervisningsmodeller och arbetsuppgifter gynnar även eleverna (Adler, 2001). 

 

Meningsfullhet kan mätas i undervisningens förhållande till – framtidstro, delaktighet, 

positiva illusioner, gemenskap, tillhörighet, sammanhang, engagemang, intresse, motivation, 

lust och glädje (Hagström m.fl., 2001). Om eleven känner meningsfullhet med undervisningen 

kommer detta leda till motivation vilket är avgörande för lärandet då motivationen är det som 

avgör förmågan att arbeta och hur mycket man anstränger sig (Dysthe, 2003).  Detta kan 

skapas i skolan genom att läraren hjälper eleverna tro på sig själva så att de kan möta nya 

utmaningar med lust och mod. Att skapa en undervisning fri från oro och stress skapar 

motivation och självförtroende (Ahlberg, 2001). Undervisningen måste utgå från elevernas 

vardag för att öka delaktigheten och motivationen (Ahlberg, 2001). Likaså är elevernas attityd 

till skolan och uppgiften av stor vikt vid lärandet då det visat sig att de som hade negativ 

attityd mot skolan och uppgifterna hade låg arbetsinsats. Forskning har visat att lärare som 

bygger sin undervisning på det eleverna redan kan når eleverna med mycket mer kunskap än 

de som ej gör det (Sjöberg, 2006). 
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3 Teoretisk anknytning 

3.1Teoretisk	  anknytning	  inledning	  
Den teoretiska anknytningen börjar med att beskriva begreppet specialpedagogik och det 

kategoriska och relationella perspektivet. Efter detta kommer begreppet sociokulturella 

förhållningssättet och (det specialpedagogiska) dilemmaperspektivet att behandlas och 

förklaras.  Dessa ger tillsammans en bild av eleverna och skolan utifrån olika perspektiv och 

infallsvinklar, vilket en hermeneutisk forskning och fallstudie bör göra (Kvale, 1994). 

Perspektiven ligger till grund för hela examensarbetet. Med hjälp av valda teorier kan 

forskningsfrågorna besvaras. Andraspråksinlärning och forskning kring det redogörs utifrån 

Cummins modell. Dessa teorier används då studien görs under engelsk lektioner som är 

elevernas andra eller tredje språk. Cummins-modell visar tydligt på vad läraren fokuserar på i 

sin undervisning och genom att analysera de insamlade material från Cummins-modell utifrån 

KASAM kan man få reslutat angående elevernas KASAM. Utifrån det salutogena 

perspektivet och KASAM kan elevernas uppfattning om skolan och sitt lärande antas. 

KASAM-frågornas omarbetning till antaganden av elevernas upplevelser besvaras utifrån 

lärar- samt elevperspektiv. De olika teorierna bildar tillsammans en ram för examensarbetets 

ansats om att göra en kvalitativ fallstudie i utbildningsvetenskap med inriktning 

specialpedagogik.	  	  

3.2	  Specialpedagogiska	  perspektivet	  
Det specialpedagogiska kunskapsområdet, med anknytning till flera forskningsfält kan ses ur 

fler perspektiv. Dock är det psykologiska och de utbildningssociologiska kunskapsområdena 

dominerande (Björck-Åkesson, 2007). Specialpedagogiken har således ej en kärna utan flera, 

vilka även kan variera över tid. Att specialpedagogiken utvecklas och skapas genom 

individer, miljö och samhälle har gjort att kunskapsområdet har blivit tvärvetenskapligt. Dock 

har detta skapat otydlighet och vissa forskare anser att gränsen mellan specialpedagogik och 

pedagogik därför tydligt bör urskiljas (Björck-Åkesson, 2007). Forskare i Sverige är i stort 

ense om att lärande sker från individnivå till samhällsnivå genom samspel mellan olika 

faktorer. Ur detta kan två huvudlinjer idag urskiljas i Sverige och det är det relationella 

perspektivet och det kategoriska perspektivet. I det kategoriska perspektivet kategoriseras 

människor utefter vissa egenskaper och orsakerna till en elevs svårigheter anses antingen vara 
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medfödda eller på annat sätt ligga hos individen. Detta perspektiv är det som ligger närmst det 

medicinska och psykologiska fältet. Specialpedagogiken fokuserar då på kvalificerad hjälp 

som går att relatera till elevens svårigheter. Man satsar ofta kortsiktigt på exkludering och tar 

hjälp av speciallärare, liten grupp, specialpedagog eller elevvårdspersonal. Detta 

karakteriseras av ett normalitetstänkande och kan enligt forskare leda till segregering och 

särbehandling, vilket kan leda till negativ utveckling så som låg självkänsla hos individen 

(Björck-Åkesson, 2007). 

	  

Vid ett relationellt perspektiv försöker man se till hela situationen och orsakerna till 

svårigheter anses uppstå i mötet med olika företeelser och situationer i miljön. Inom detta 

perspektiv fokuserar man främst på de omgivande faktorerna (Emanuelsson, 2001). De 

specialpedagogiska insatserna är långsiktiga och åtgärderna fokuseras på eleven, lärandet och 

utbildningsmiljön. Hemmet och skolan samarbetar för att anpassa undervisningen och att dess 

innehåll ska passa elevens förutsättningar och man försöker även identifiera orsakerna till 

elevens svårigheter (Persson, 1998). Att läraren utgår från ett relationellt perspektiv bidrar till 

höga förväntningar på elevens lärande. Detta eftersom läraren i det relationella perspektivet 

fokuserar på mötet mellan elev och uppgifter/utbildningsmiljön och där ser i vilka situationer 

eleven behöver stöd. Eleven är således ej en elev med svårigheter utan en elev som ibland är i 

svårigheter. Att eleven ser sig som detta har visat sig inom tvåspråkighetsforskningen viktigt 

för elevens resultat och självkänsla (Aspelin, 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att i det kategoriska perspektivet studeras elever med 

svårigheter, medan i det relationella perspektivet studeras elever i svårigheter (Björck-

Åkesson, 2007). Teorierna används i detta examensarbete för att kunna beskriva lärarens syn 

på undervisning och lärandet, samt elevernas möjligheter till lärande och stöd. Inom det 

relationella perspektivet undersöks elevens möjligheter till relationell och språklig interaktion. 

(Aspelin, 2007). I detta examensarbete kommer därför elevernas möjlighet till deltagande och 

interaktion med hjälp av det relationella perspektivet att analyseras. Detta görs för att 

antaganden om elevernas möjlighet till lärande och KASAM genom detta perspektiv kan 

analyseras. 
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3.3	  Ett	  Sociokulturellt	  förhållningssätt	  och	  dilemma	  perspektivet	  
Vid ett sociokulturellt förhållningssätt utgår man från att resurser och kunskap skapas genom 

kommunikation, och att vi genom detta blir delaktiga och kan förstå världen (Säljö, 2000). 

Genom kommunikation delas erfarenheter och individens tänkande utvecklas.  Inom detta 

förhållningssätt studeras vad elevernas sociala och kulturella villkor, samt erfarenheter 

betyder för deras lärande. I varje miljö, situation och möte uppstår ett lärande och ett utbyte 

av erfarenheter som kan komma att användas i framtida situationer. Genom dessa språkliga 

och kulturella erfarenheter utvecklas individen. Socialisationen som då påverkas är de 

samspelsmönster, värderingar och tolkningsramar individen utvecklar.  I dialogen med andra 

människor, och samhällen skapas den lärande och tänkande världen, och utifrån detta tolkas 

verkligheten (Säljö, 2000).  Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs lärteori om 

att individens utveckling sker vid gemensamt handlande. Då individen tillsammans lärt sig 

något kan denne sedan utföra detta själv. Zonen mellan vad individen kan själv och med stöd 

av andra kallas för den proximala utvecklingszonen (Vygoskij, 2007). 

 

Ur det sociokulturella förhållningssättet har ett dilemmaperspektiv utvecklats. I 

dilemmaperspektivet anses att dilemma skapas vid varje situation och att olika värderingar 

kan utvecklas och stå i motsats till varandra beroende på situationen (Nilholm, 2007). 

Individens behov gentemot gruppens behov, eller akademiska dimensionen mot den sociala 

dimensionen anges även som dilemman inom specialpedagogiken. Enligt Haug	  (1998)	  	  är	  ett	  

dilemma	  för	  specialpedagogiken	  att	  inkludering	  kan	  leda	  till	  att	  elever	  endast	  blir	  

åskådare	  i	  verksamheten.	  Andra	  dilemman	  är	  förhållandet	  och	  avgränsandet	  till	  ämnet	  

pedagogik,	  samt	  förhållandet	  till	  normativiteten.	  Då	  samhället	  och	  politikens	  vilja	  är	  av	  

ekonomisk	  betydelse	  och	  då	  särskilda	  behov	  endast	  kan	  ses	  då	  det	  ”speciella”	  undersöks	  

kan	  det	  vara	  nödvändigt	  att	  ibland	  utgå	  från	  flera	  perspektiv.	  Därför	  måste	  enligt	  

dilemmaperspektivet	  specialpedagogiken ses utifrån olika fält och kunskaper så som 

medicinsk, sociologisk, psykologisk och pedagogisk.  

 

I det sociokulturella perspektivet anses språket vara en utav de viktigaste komponenterna. 

Kommunikationen är då verktyget som länkar inre och yttre tänkande (Säljö, 2000). Det 

sociokulturella och dilemmaperspektivet undersöker hur individer möts i kommunikation och 

i olika situationer och miljöer. Det sociokulturella perspektivet och dilemmaperspektivet 

används i detta examensarbete för att analysera språkets och kulturens betydelse, samt för att 
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undersöka komplexiteten i lärandesituationerna som uppstår i mötet mellan elev och skolan 

och hur detta skapar förutsättningar för lärande och KASAM.  

3.4	  Andraspråksinlärning	  enligt	  Cummins	  modell	  
Cummins (1989) har skapat en modell utifrån vilken man kan förklara och arbeta med 

andraspråksinlärning. Modellen kan användas i forskning och av lärare vid planering av 

lektioner. I huvudsak	  visar	  modellen	  att	  ju	  mer	  abstrakt	  och	  kontextberoende	  en	  uppgift	  

är	  desto	  högre språklig kompetens krävs. Med kontextberoende menas att uppgiften och 

undervisningen sker utifrån något eleverna har förkunskaper om. Modellen är en matris som 

är uppdelad i fyra fält A, B, C, D. Situationsberoende och kognitiv nivå är de två graderna i 

matrisen.  Enligt modellen bör nybörjarnivå vara i A fältet för att sedan avancera till B och D. 

Fält C anses ej förbättra språket utan är utantillinlärning och kopiering av texter där eleven ej 

är aktiv i lärandeprocessen.  Man bör således aldrig vara i detta fält (Axelsson, 2003).  I fält A 

ingår vardagliga samtal och i detta fält spelar intonation och kroppsspråk en viktig roll som 

stöd i samtalsförståelsen (Axelsson, 2003). Kontextuellt stöd kan delas upp i inre och yttre 

faktorer (Sellgren, 2005). Exempel på inre är tidigare erfarenheter och motivation, medan 

yttre är konkret material som böcker, bilder etc.  

 

Cumminsmodell – observationsmatris 

B D 
A C 
  

Vertikala : Låg/ Hög kognitiv svårighetsgrad 

Horisontella: mycket/lite situationsberoende 

(Fritt efter Cummins modell, 1989) 

 

I fält B krävs större kognitiv förmåga än nivå A genom att eleven förmår göra 

sammanfattningar, jämföranden och konstruktion av tal och skrift (Holmegaard & Wikström, 

2004). Arbetssätt där kunskapsinhämtningen endast sker genom språket används ej i fält A 

och B. Exempel på arbetssätt i fält A och B är grupparbeten och laborativa undervisningssätt 

(Holmegaard & Wikström, 2004). På nivå D ska språket vara medlet för undervisningen. Här 
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ska ej stöd genom bilder eller förkunskaper behövas. Det kan dröja upp emot 10 år innan man 

når fält D och med hjälp av språket tolka, analysera, dra slutsatser (Holmegaard & Wikström, 

2004). En utav de stora anledningarna till att elever med flera språk ej klarar skolan är att 

deras tidigare erfarenheter ej utnyttjas i undervisningen (Sellgren, 2005). Lärmiljöer präglat 

av mekaniska uppgifter och utantillinlärning där läraren står för det språkliga och eleverna får 

ge korta svar på lärarens konkreta faktafrågor är ej optimala för lärandet och motivationen 

(Gibbon, 2006). Samspelet genom språk, kunskap och interaktion mellan människor är 

grunden till lärandet (Gibbons, 2006). Enligt Dysthe (1996) bör undervisningen präglas av 

dialog för att språket ska utvecklas och lärande ske. Utifrån andraspråksutveckling sker 

språkutvecklingen i den sociala kontexten och samspelet, och är ej något som främst är 

kognitiva och mentala processer inom den enskilde. Man skiljer därför på ”deltagande” och 

”tillägnande” (Aspelin, 2007). Grupparbeten och dialoger mellan elever framhålls även av 

Gibbons (2006) som framgångsrikt vid språk och kunskapsinlärning. Eleverna hjälper då 

varandra att lösa problem och reda ut innehållet i uppgifterna. Därför kommer elevernas 

möjlighet till dialog med varandra och läraren, samt de olika arbetssätten att undersökas och 

analyseras med hjälp av Cummins-modell. Genom Cummins-modell observeras elevernas 

möjligheter att utnyttja tidigare erfarenheter, språk och kultur. Detta skulle kunna leda till 

ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket kan leder till högre KASAM.  

3.5	  Den	  salutogena	  teorin	  
Hur kommer det sig att en del människor trots påfrestningar och negativ stress klarar av att 

bibehålla psykisk och fysisk hälsa? Detta var något som Aaron Antonovsky 1923-1994, 

professor i medicinsk sociologi och föreståndare vid Institutet för hälsosociologi vid 

Hälsovetenskapliga fakulteten i Israel, forskade på i projektet ”Helth, stress and coping”, 

under 70-talet. I projektet undersöktes personers hälsa, bakgrund och sätt att gå vidare i livet. 

Det visade sig att människor som varit med om tragedier och negativ stress trots detta kunde 

må bra och vara nöjda med livet. I sin forskning undersökte han bl. a. kvinnor i klimakteriet 

och där visade det sig att utav de som varit i koncentrationsläger mådde förvånansvärt många 

bra jämfört med de som ej varit i dessa läger (29 % vs 51 %). Det visade sig även att en 

tredjedel av befolkningen led av något varaktigt patologiskt och att människor reagerade 

mycket olika på samma sjukdomar och stressorer (Antonovsky, 1985). Denna forskning var 

början på det salutogena perspektivet där man försöker förklara varför människor är friska och 

hälsans ursprung istället för att utgå ifrån det patogena perspektivet där man fokuserar på 

varför människor är sjuka (Antonovsky, 1991). Antonovskys forskning kom fram till att 
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människors olika hälsa låg i vilken motståndskraft man hade. Begreppet kommer från latinets 

Salus som betyder hälsa, och det grekiska ordet genesis som betyder ursprung. Denna 

forskning kom att leda till begreppet KASAM "känsla av sammanhang", vilken enligt teorin 

är den mest betydelsefulla faktorn för god hälsa. Fokus ligger på att undersöka vad i 

samhället, vardagen och omgivningen som påverkar människors hälsa. I den salutogena teorin 

menar Antonovsky att människan ständigt befinner sig på en skala där polerna är frisk och 

sjuk, och att det är människans attityder och sätt att möta situationer och problem på skalan är 

det som avgör hur frisk man känner sig (Antonovsky, 1991).  

3.6	  Motståndsresurser	  och	  stressorer	  
De generella motståndsresurserna (GMR) i den salutogena teorin är skyddande resurser som t 

ex. kapital, självkänsla, stabilitet, stöd etc. Om man förfogar över dessa stressorer kan 

utmaningar bli hanterbara och leda till lärande. Stressorer är utifrån Lazarus & Folkmans 

(1984) definition och är stimuli som överskrider de resurser en människa besitter. Med detta 

menas att stresshantering handlar om hur individen klarar av att hantera stressorer (coping- 

bemästra).	  ”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 

and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 

person.” (Lazarus & Folkman, 1984, s.141) Det kan vara psykiska som fysiska stressorer. 

Hur en människa bemöter dessa med de resurser denne har avgör hur denne mår och upplever 

världen, och om man anser sig sjuk eller ej.  Det visade sig t o m att chockstressorer kunde 

verka positivt om de gick att undfly (Antonovsky, 1991). I detta examensarbete kommer 

teorin att användas till att göra antaganden om hur eleverna uppfattar  stress under sin 

skolvardag och situationer i skolan. Upplevs dessa och relationen till lärarna positiva och 

meningsfulla? Utvecklas elevernas KASAM för livslångt lärande och bemötande av framtida 

utmaningar utifrån teorin? I analysen kommer observationerna utifrån KASAM att 

problematiseras.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevernas möjlighet till KASAM och hur 

detta påverkar elevernas lärande och lust till lärande. Den salutogena teorin och KASAM 

kommer att användas för att undersöka och analysera detta. Detta för att det enligt forskning 

har stor betydelse för elevernas resultat och framtida mående.   
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3.7	  Sammanfattning	  teoretisk	  anknytning	   	  
De specialpedagogiska perspektiven – Relationellt perspektiv och dilemmaperspektivet bildar 

tillsammans med det sociokulturella perspektiv, samt andraspråksinlärning	  enligt	  Cummins	  

modell	  och	  den	  salutogena	  teorin	  med	  KASAM	  en	  teoriram	  som	  kan	  användas	  vid	  analys	  

av	  den	  kvalitativa	  fallstudien.	   Detta eftersom då de olika perspektiven ger olika 

infallsvinklar och fokuserar på olika fenomen kan de resultat som framkommer som 

gemensamma observationer och upptäckter i analysen ses som viktiga ur olika perspektiv. 
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4 Syfte  

4.1	  syfte	  med	  studien	  
Syftet med detta examensarbete är att genom de specialpedagogiska relationellt – och 

dilemmaperspektiven och genom ett sociokulturellt perspektiv, med hjälp av Cummins- 

modell och den salutogena teorin och KASAM undersöka vilken skola barn och unga möter i 

Tanzania.  

1.2 Forskningsfrågor	  
1. Hur utnyttjas de möjligheter och hjälpmedel som finns i klassrummen för att ge 

eleverna känsla av sammanhang?  

2. Hur ger observationerna av lärarnas genomgångar och lärarnas kommunikation 

med eleverna anledning att anta att eleverna får en känsla av sammanhang och lust 

till lärande utifrån Cummins modell och KASAM? 

3. Vilken uppfattning har lärarna av elevernas känsla av sammanhang. 

4. Vilka specialpedagogiska och andraspråksdidaktiska val anser lärarna att de gör 

för att eleverna i förhållande till KASAM ska lära sig och bli delaktiga?  

 

4.3	  Begränsningar	  
Detta examensarbete grundar sin trovärdighet på observationer ur elev- och lärarperspektiv 

under lektioner, på samlingar och raster, halvstrukturerade intervjuer av och informella samtal 

med lärare. Detta är en kvantitativ fallstudie som visar ett exempel på hur verkligenheten i 

just denna tid och situation för just dessa individer ter sig.  
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5 Metod 

5.1	  Fallstudien	  som	  metod	  	   	  
Metod i detta examensarbete är fallstudien.  Enligt Merriam (1994) lämpar sig fallstudier då 

man vill göra djupare undersökningar av en särskild företeelse. Vidare menar hon att 

fallstudien passar sig bra då aktuella händelser ska undersökas, vilket pedagogiska situationer 

är.  En fallstudie skiljer sig från andra metoder genom att den fokuserar på en situation eller 

ett fenomen och strävar efter att genom kartläggning se samspel mellan viktiga faktorer. Ofta 

har man i fallstudien ett verkligt problem eller situation som utgångspunkt och ställer breda 

frågor som rör processen. Man försöker således upptäcka relationer och förståelser av 

situationer som rör processer. Därför har inga hypoteser formulerats innan observationerna 

gjordes (Merriam, 1994). En fallstudie är en kvalitativ studie och denna form av studie 

karakteriseras av den hermeneutiska cirkeln. Därför har forskaren valt att använda sig av två 

olika metoder, samt olika teoretiska perspektiv. Helheten uppfattas med hjälp av tolkningar av 

delarna och tillsammans ges en ny helhetsbild. Detta ger en djupare förståelse av ett fenomen 

(Kvale, 2009). För att forskningen ska bli så objektiv som möjligt har studien KASAMs 

frågor och Cummins-modell som grund för fallstudien. En kvalitativ studie kännetecknas 

även av att forskaren närmar sig det observerade för att på det sättet få en så realistisk bild av 

fenomenet som möjligt. En helhetsbild hjälper att se mönster och undersöka fenomen. Enligt 

Merriam (1994) är observationer och intervjuer de vanligaste insamlingsmetoderna då man 

gör fallstudier. Då kan man enligt Merriam få ”svar” på situationer man observerat och 

upptäckt. Merriam (1994) menar att ostrukturerade intervjuer i form av informella samtal kan 

ske i begynnelse av fallstudien så att man kan lära sig mer om fenomenet och då vet vilka 

relevanta frågor som bör ställas fortsättningsvis. Studien började således med informella 

samtal och studiebesök. Därefter gjordes observationer av 7 lektioner som genomfördes av tre 

olika lärare. De tre lärarna intervjuades efter observationerna. 

5.2	  Urval	  
Skolan som undersöktes ligger i en stad cirka fem mil från Dar es Salaam. Skolan valdes 

utifrån kontakt med en före detta kollega som varit i Tanzania tidigare. Kollegan hjälpte 

således till med kontakten av en tanzanier som hjälpte till att ta kontakt med en skola.  

Urvalskriterium var att skolan skulle vara en statlig primary school.   Detta för att många utav 

de privata skolorna är religiösa eller drivs av vinstdrivande företag, vilket ej skulle ge en 
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verklig bild av skolan i Tanzania. Det är dyrt att gå där och är därför endast avsett för rika 

afrikaner och andra som bor i Tanzania. Främst araber, indier och kineser.  De flesta barn går 

således i statliga primary schools och därför valdes observationerna att göras på en sådan. 

Observationerna skulle göras i level 5,6 och 7 under 7 engelsklektioner. Detta val gjordes för 

att dessa elever läst engelska sedan level 3 och därför kunde göra sig förstådda, samt att 

lektionsinnehållet och genomgångarna kunde förstås av forskaren. Lektioner som 

observerades var ”vanlig” grupp och slow learners. Slow learners var enligt lärarna de som 

troligtvis ej skulle klararde statliga proven för att kunna söka vidare till statliga secondary 

schools. Denna grupp valdes därför att det där torde vara elever i behov av särskilt stöd. 

 

Ett annat urvalskriterium var att lärarna som undervisade i de högre levels hade gått på 

universitet alla tre och hade därifrån sin examen. Dessa kriterier var för att i intervjuerna 

kunna diskutera didaktiska val på en teoretisk nivå, vilket enligt litteraturen ej ingår i stor 

utsträckning i utbildningen för de lärare som endast läst vid lärarcollege.   

5.3	  Datainsamlingsmetod	  
Valda datainsamlingsmetoder är observationer, informella samtal och halvstrukturerade 

djupintervjuer. Att använda sig av fler datainsamlingsmetoder kan bidra till att skapa en 

tydligare bild av det som önskas undersökas (Gillham, 2008). Enligt Kvale (2009) är det 

viktigt att ta del av verksamhetens dagliga rutiner och den lokala ”jargongen” för att få en 

känsla av och veta vad informanterna menar och talar om. Därför valdes informella samtal att 

göras som datainsamlingsmetod. Observationerna är basen för datainsamlingen, medan 

intervjuernas syfte är att fördjupa analysen och förståelsen för fenomen som observerats. 

5.4	  Tillvägagångssätt	  
Under denna rubrik görs en redogörelse av tillvägagångssätten för pilotstudie, observationer, 

halvstrukturerade intervjuer och informella samtal, samt hur genomförandet skedde

	   	  

5.4.1	  Förarbete/pilotstudie	  
För att bli bekväm med och skapa förståelse för begreppet KASAM gjordes en pilotstudie där 

de 29 frågeställningarna från KASAM-mätningsverktyget användes på tre personer (bilaga 1) 

Dessa valdes ut efter närhetsprincipen och var kollegor till forskaren.  De fick själva sitta med 

formuläret och svara på frågorna som sedan bearbetades enligt manualen för frågorna. I 

bearbetningen av frågorna angavs vilka utav frågorna som ställdes för vilken KASAM-
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kategori d.v.s. begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I analysen av formuläret visade 

det sig att alla tre personerna hade högt KASAM d.v.s. över 160. Om man har under 120 

räknas det som lågt KASAM.  

5.4.2	  Observationer	  
Observationer kan enligt Merriam (1994) vara både ostrukturerade och strukturerade. I detta 

examensarbete har en observationsmatris efter frågorna i KASAM-formuläraret, samt 

Cummins modell följts (bilaga 1 och 2). De 29 KASAM-frågorna sorterade efter vilket 

begrepp de tillhörde (bilaga 2). 26 KASAM – frågor valdes ut. De tre som togs bort tillhörde 

ej någon utav de tre KASAM-begreppen enligt ”analysformuläret” till frågorna. De frågor 

som liknade varandra och svarade på samma frågeställningar sattes ihop. Detta resulterade i 

en observationsmatris som innehåller 14 påståenden och frågor (bilaga 3). Tillägg i 

observationsmatrisen var frågor som ger svar på i vilket av Cummins-fält lärarens 

genomgångar, förklaringar och uppgifter ligger (bilaga 3).  

 

 Observationerna gjordes under februari och mars 2014 utifrån både elev och lärarperspektiv 

för att få en så tydlig bild som möjligt. Tre utav de sju observationerna gjordes utifrån ett 

lärarperspektiv och fyra gjordes utifrån ett elevperspektiv.  Dessa valdes eftersom dessa tre 

lärare som observerades utifrån lärarperspektiv en lektion vardera. Elevperspektivet 

observerades under fyra lektioner eftersom det var olika typer av lektioner. Två utav 

lektionerna som observerades var ”vanliga” lektioner och två var lektioner för ”slow 

learners”.  

Lärare Lektion 
Antal	  
elever	  

A slow learners level 7 75	  

A "Vanlig" level 7 75	  

B slow learners level 5  80	  

C "vanlig" level 6 125	  
Tabell 3. Observationsredovisning 

Tabellen ovan visar vilken lärare som undervisade vilken klass, samt vilken årskurs eleverna 

gick i, samt hur många elever som gick i varje klass. Eleverna i level 5 var 11-12 år, level 6 

12 -13 år och level 7 13 -14 år.  

 

Vid lärarperspektivet gjordes observationerna från klassrummets front från lärarpositionen. 

Då läraren gick omkring i klassrummet för att hjälpa gjordes detta också. Detta för att följa 
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lärarens mönster och observera elevernas och lärarens interaktion. Elevperspektivet 

observerades utifrån elevernas plats i rummet. I observationen satt observanten på elevplats 

längst bak i klassrummet och deltog i lektionens genomgångar, frågor och aktiviteter. 

Anteckningar fördes under observationerna strukturerat utifrån teorierna och 

observationsmatrisen och systematiskt efter 5 minuters intervaller. Intervallängden valdes för 

att ej störa flowet i undervisningen och elevernas arbete då det skulle kunnat äventyra utfallet 

av observationerna.  Löpande i intervaller skedde således anteckningarna för att så mycket 

som möjligt skulle kunna antecknas och observeras utifrån observationsmatrisen (Johansson 

& Svedner, 2006). Enligt Johansson och Svedner (2006) finns olika former av observationer 

att välja mellan. Vissa av dem är strukturerade medan andra andra är av kvalitativ karaktär. 

Den som valdes för detta examensarbete kallas för metoden för kritiska händelsen. För att 

observationerna med denna metod ska bli så bra som möjligt bör frågeställningar ha valts ut 

innan observationerna. Den som observerar definierar på så sätt vad som ska observeras och 

undersökas och då dessa moment kommer observeras dessa neutralt och detaljerat. Det 

observerade antecknas sedan. I dessa observationer skedde detta  i observationsmatrisen under 

5 minuters intervaller för att så mycket som möjligt av det observerade skulle komma med i 

analys och resultatdel. 

5.4.3	  Halvstrukturerade	  intervjuer	  och	  informella	  samtal	  
Syftet med intervjuerna var att ta vara på intressanta observationer som framkommit i 

observationen, samt fördjupa förståelsen för lärarnas didaktiska val. En halvstrukturerad 

intervju ska kännetecknas av både flexibilitet och struktur (Gillham, 2008).  Tre intervjuer 

gjordes efter observationsmatrisens modell, med vissa öppna följdfrågor på det som 

observerats, samt tillägg om hur lärarna uppfattade elevernas KASAM. De senare gjordes 

utifrån frågorna från KASAM-formuläret (bilaga 5). Anteckningar fördes under intervjun och 

exakta citat skrevs ned som ansågs ge fördjupande förståelse av vissa situationer. En utav 

intervjuerna spelades in och transkriberades dagen efter genomförd intervju. Informella 

samtal med lärarna mellan lektionerna och innan och efter skoldagen, samt vid lunchen 

fördes.  Dessa var betydelsefulla för fallstudien då de gav djupare förståelse för underliggande 

ställningstagande och val av lärarna, samt mer kunskap och förståelse för vilka följdfrågor vid 

intervjuerna som var relevanta att ställa.  
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5.4.4	  Genomförande	  
Efter samtal och godkännande av rektorn på skolan togs kontakt med lärarna. Vid första 

tillfället skedde en halvdags studiebesök på skolan. I skolan gick cirka 600 elever i 8 klasser 

från pre-primary till primary school level 7 och där arbetade 28 lärare. Tre utav lärarna 

undervisade level 5 till 7 i engelska och det var under deras lektioner som observationerna 

utfördes.   

 

För att observationerna skulle bli strukturerade och systematiska gjordes observationerna 

under tre dagar och en utav lärarna följdes vardera dag från klockan 7 på morgonen till 16 på 

eftermiddagen. Under de tre dagarna hade lärare A 3 lektioner, lärare B 2 lektioner och lärare 

C hade tredje dagen 2 lektioner, vilka alla observerades.  Fyra utav lektionerna observerades 

utifrån elevperspektiv. Forskaren placerade sig då längst bak i klassrummet och gjorde de 

uppgifter och övningar som eleverna fick göra. Tre utav observationerna gjordes utifrån ett 

lärarperspektiv. Forskaren var då framme vid tavlan och läraren. Observationerna följdes av 

informella samtal och dagen avslutades med en halvstrukturerad intervju efter 

observationsmatrisen och frågor som kommit upp under dagen över didaktiska val och 

situationer. Intervjuerna skedde vid lärarnas bänk under ett träd på skolgården då eleverna 

hade gått hem. En utav intervjuerna avbröts dock då en elev kom för att hämta ut sitt prov. En 

utav intervjuerna spelades in och transkriberades dagen efter intervjun.  Detta för att ha 

tillgång till viss del av materialet i efterhand om så behövdes. Tre veckor efter genomförandet 

av observationerna och intervjuerna besöktes skolan en sista gång. Då kunde vissa 

frågetecken som kommit upp vid observationerna redas ut.  
	  

5.5	  Dataanalys	  
Utifrån frågorna i KASAM-formuläret gjordes en observationsmatris (bilaga 3). KASAM-

frågorna har i denna omarbetats till att passa en kvalitativ fallstudie. De har således 

omarbetats till påståenden och ”breda” frågor. Svaren på frågorna är således ej från den 

ursprungliga skalan 1 – 7, utan sker genom beskrivningar av verkligheten som uppfattades i 

observationerna. Genom exempel tydliggörs och redogörs observationerna och upptäckterna i 

dessa. Under observationerna gjordes anteckningar av iakttagelser i klassrummet. Alla elever 

och lärare observerades under observationerna. I början av lektionerna låg dock fokus på 

lärarens genomgång och interaktion med eleverna och anteckningar skedde främst på de 

frågor utifrån Cumminsmodell. Vissa delar observerades även utifrån KASAM. Detta gällde 
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uppgifter, arbetssätt och kommunikation.  Observationerna fördes på det sättet strukturerat 

och systematiskt in i observationsmatrisen. Dessa sammanställdes sedan i en analysmatris 

(bilaga 5). Där sorteras de observationer som gjorts under lektionerna i förhållande till 

KASAM.s tre begrepp och påståendena som undersöker dessa, samt Cummins-modell. De sju 

lektionerna delades således upp på tre delar efter kategorierna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

I datasammanställningen delades observationerna upp i tre grupper. Det första var 

lärarperspektivet från ”vanlig” och slow learners lektioner, samt elevperspektivet från ”slow 

learners” och elevperspektivet från ”vanlig klass”. Denna uppdelning av lärarperspektivet 

gjordes eftersom observationerna visade att det ej fanns några markanta skillnader på lärarens 

undervisning i de olika klasserna. Under tre lektioner observerades ”vanliga” lektion och 

under två lektioner observerades ”slow learners” (som lärarna kallade klassen) lektioner. 

Elevperspektivet delades dock upp i två grupper en ”vanlig” klass och en ”slow learners” då 

det var stora skillnader på elevernas bemötande av uppgifter och lärarnas frågor i de olika 

klasserna, samt att ur ett specialpedagogiskt perspektiv torde det vara fler elever i behov av 

stöd i den senare klassen, vilket skulle undersökas enligt forskningsfrågorna. I dataanalysen 

redovisas de olika kategorier i KASAM och där redogörs skillnader och likheter mellan de 

olika lektionstyperna. I denna jämförs även mönster som urskilts i lektionerna. En diskussion 

utifrån de teoretiska perspektiven som valts kommer att göras efter resultatdelen. I 

resultatdelen är KASAM-begreppen och påståenden rubriker.  

 Även intervjuerna följde KASAM och öppna frågor och fördjupande frågor som relaterade 

till de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ställdes. Även frågor om 

lektionens planering, arbetssätt, didaktiska ställningstaganden och val av övningar ställdes i 

intervjuerna, vilka relaterar till Cummins-modell. Intervjuerna ingår i analysmallen för att 

belysa vissa situationer och svara på frågor som kommit upp i observationerna och som sedan 

kunde ställas i intervjuerna.  Vid två utav dem skedde anteckningar vid intervjutillfällena. En 

utav intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta sätt att arbeta i steg är enligt Merriam 

(1994) vanligt då man gör fallstudier. Citaten från de halvstrukturerade intervjuerna och den 

transkriberade intervjun sammanställdes även separat utefter vilket utav KASAM-begreppen 

de kunde relateras till. Enligt Gillham (2008) är detta ett sätt att låta informanterna komma till 

tals på ett direkt sätt. Utifrån barmhärtighetsprincipen analyserades intervjuerna. I och med 

denna utgår forskaren från att alla individer är rationella och gör förnuftiga val utifrån sina 
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motiv. Gilje & Grimen (2007) nämner denna princip som viktig då man observerar och 

därigenom bedömer individer som ställs för olika handlingsalternativ.  Tillägg i matrisen är 

observationer efter Cummins modell (bilaga 3). I observationsmatrisen antecknades typ av 

övningar, genomgångar, frågor, exempel, arbetssätt och språkval som sedan kan sättas in i 

Cummins-modell. De sju lektionerna sattes in efter frågor som belyser och undersöker 

fenomenet utefter Cummins-modell. Beskrivningar i löpande text resulterar i att ett diagram 

där det visar sig vari Cummins-modell lektionernas innehåll och struktur ligger. 

5.6	  Trovärdighet	  
Trovärdighet är det begreppet som ofta används inom kvalitativa studier. Det handlar om att 

metoden för insamlingen och bearbetningen av materialet ska svara på de frågor man vill ha 

besvarade. Inom kvantitativa studier används begreppet reliabilitet (Kvale, 2009). Studien ska 

ifrågasättas utifrån hypotesen av att någon annan skulle göra en liknande studie. Skulle då 

resultatet bli detsamma?  Detta anses troligt då en observationsmatris var kärnan i studien, och 

att protokollen av intervjuerna gjordes direkt och inspelning av intervju transkriberats. Dock 

kan en annan forskare ha ställt annorlunda följdfrågor i de halvstrukturerade intervjuerna och 

de informella samtalen kan ha fortlöpt i annan riktning än de i denna studie. Dock gör 

datainsamlingsmetoderna med observationer, halvstrukturerade intervjuer och informella 

samtal att fenomen utifrån olika perspektiv undersöks. Undersökningen gjordes dock 

systematiskt efter observationsmatriser och resultaten kunde analyseras utifrån olika 

perspektiv så att mönster och kategorier som hjälper att svarara på forskningsfrågorna är 

möjliga.   

5.7	  Validitet	  
Validitet innebär att säkra studien i fråga om att forskaren gjort de upptäckter som visat sig i 

studien och att fel i studien ej uppstått.  

 

KASAM- formuläret som denna studie grundar sig på har genomgått flera tester och används 

i otalig forskning, vilket visar på dess validitet (Antonovsky, 1991).  Även Cummins modell 

har gjort detta och anses därför av forskaren ha hög validitet.  De båda metoderna undersöker 

och knyter an till det som studeras i denna studie och därför anses för studien ha hög 

reliabilitet. Enligt Merriam (1994) är intervjuer alltid en svaghet i undersökningar då 

forskaren är instrumentet. Att vara medveten om att så är fallet gör att misstag kan förhindras 

och så god objektivitet som möjligt efterstävas. 
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5.8	  Etiska	  överväganden	  
Detta examensarbete följer så långt det varit möjligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets – HSFR.s fyra huvudkrav som forskare bör följa; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

mycket fokus ligger på analys enskilda människors yttranden kommer även en princip som 

inom samhällsvetenskapen och sociologin kallas för barmhärtighetsprincipen att tas i 

beaktande.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren upplyser deltagande informanter om att studien är 

frivillig, vilket betyder att man ibland måste inhämta samtycke hos föräldrar om barnen är 

minderåriga. Organisationer i Tanzania är mycket hierarkiskt uppbyggda och detta kan göra 

det svårt för en individ att säga nej till deltagande om t ex. rektor givit sitt medgivande, vilket 

kan ha påverkat. Dock upplystes lärare och eleverna om att de kunde avstå från att vara med i 

undersökningen även då rektor ej var närvarande. Eleverna var under 18 år men rektor gav 

tillåtelse att dessa kunde observeras utan att föräldrarna hade godkänt detta. Dels för att 

skolsystemet och lärarnas och rektors makt är annorlunda mot de svenska och för att 

föräldrarna som ofta arbetade långt från hemmet var omöjliga att nå. Vissa kan ej heller läsa 

så ett brev hem var därför ej att föredra, inte heller fanns kopiator på varken skolan eller 

biblioteket och då skulle breven skrivas för hand på engelska av forskaren och de föräldrar 

som ej gått i skolan kunde ej engelska och skulle då inte kunna tillgodogöra sig brevet. 

Eleverna och lärarna fick dock en mailadress som de kunde maila till om de inte ville vara 

med eller om de hade frågor. De flesta av eleverna hade tillgång till mail på en mobiltelefon 

tillhörande någon vän eller släkting. På detta sätt säkrades detta krav. 

 

   I informationskravet ingår att alla deltagarna i studien ska informeras om syfte och 

användning av forskningen. Detta gjordes vid samtal med rektor och lärare, samt i början av 

varje lektion till eleverna. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att informanternas anonymitet ej kan röjas för utomstående. 

Personuppgifterna har därför bevarats på ett säkert ställe och sätt så att ingen obehörig kunnat 

komma åt att se dem. Endast jag vet vem som svarat vad på vilken fråga och namnen är 

utbytta till vanliga tanzaniska namn. 
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Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast används i den studien de är 

avsedda för. De kan därför ej lånas ut eller användas i andra studier eller i kommersiellt syfte. 

Inget material kommer att lämnas ut av forskaren och vilka som varit med i studien kommer 

ej röjas för utomstående.  

 

5.9	  Barmhärtighetsprincipen	  
Barmhärtighetsprincipen innebär att forskaren tar sig an ett etiskt och moraliskt perspektiv i 

tolkandet av materialet. Det kan t ex. betyda att ta situationen och kulturen i beaktande, samt 

att utgå ifrån att ens egna tolkningar kan vara felaktiga. Att i tolkningen så långt det går utgå 

ifrån att informanten är rationell i sitt handlande (Gilje & Grimen, 2007). Gilje & Grimen 

beskriver två olika typer av rationellt handlande. Det är det ”ändamålsrationella” 

och det ”värderationella” handlandet. Då en individ agerar ändamålsenligt kalkyleras 

konsekvenserna och agerandet sker för att gynna en person. Det kan gälla individen själv eller 

någon annan person t ex. att man utgår från ett barns perspektiv (Gilje & Grimen 2007). Om 

individen istället agerar efter värderationella handlingar är det viktigaste för individen att ett 

beteendemönster följs t.ex. etiskt eller religiöst (Gilje & Grimen 2007). Det är inte givet vilket 

utav dessa rationella handlanden som anses ”bra” utan de kan tolkas på olika sätt i olika 

situationer, tidsepoker och kulturer (Gilje & Grimen 2007).	  	  

	  

	  I detta examensarbete kommer materialet från observationerna och intervjuerna att tolkas 

med barmhärtighetsprincipen  i åtanke. Detta görs för att arbetet har ett sociokulturellt 

perspektiv och för att detta är viktigt vid analysen av KASAM. Forskaren måste bortse från 

egna erfarenheter och sin egen kultur och försöka förstå de handlanden som sker utifrån 

kulturer, lagar och regler i Tanzania och den skola som undersöks. 

5.10	  Metodreflektioner	  
Tanzanias skola är till många sätt olik den svenska. Hierarkisk organisation, lydnadskultur 

med tillåten barnaga och utantill inlärning i skolan och på lektionerna är det som framkommit 

i rapporter och undersökningar (Mbelle, 2008; SIDA, 2012; UNESCO, 2012). I detta arbete 

har jag genom att vara långa sekvenser och med samma person försöka göra studien på ett 

objektivt sätt. Jag har så långt det gått haft ett icke-etnocentriskt, interkulturellt och ett 

normkritiskt perspektiv. Vissa tillfällen har det dock varit svårt då man sett och hört sådant 

man inte etiskt kan godta. Strategiskt kan man i dessa fall ej lägga sig i då det är andra 
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bestämmelser, en annan kultur och att jag är gästforskare. Samtidigt har dessa situationer visat 

att min vistelse ej haft hämmande effekt på lektionsinnehållet eller verksamheten. Många 

elever var nyfikna och det märktes att de tyckte det var spännande med en forskare, och för 

vissa förstod jag att det var första gången i ”verklighet” de såg en ”vit” människa. Många har 

fotograferat mig och tagit kontakt med mig. För att ej bli ”hemmablind” av vad man får möta 

har jag valt att skriva fältdagbok efter varje dag då jag reflekterat över vad jag sett och hur jag 

känner och tänker. Detta har hjälpt att reda ut situationer, känslor och vad som är relevant för 

studien. I stort har intervjuerna, observationerna och besöken varit positiva och metoden har 

svarat fruktbart på det som efterfrågades.  
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 6 Resultat 

6.1	  Inledning	  	  
I detta kapitel kommer resultaten av observationerna och intervjuerna att redovisas. 

Observationerna och intervjuerna kommer att integreras i varandra utefter de valda 

rubrikerna, vilka är forskningsfrågorna för studien. Resultaten från observationerna och 

intervjuerna delas således upp efter vilka svar som funnits relevanta till vilken utav 

forskningsfrågorna. Sju observationer gjordes och utav dessa skedde tre stycken utifrån 

lärarperspektiv och fyra ur elevperspektiv. Det var tre klasser och tre lärare som observerades 

under tre dagar. Två utav lektionerna som observerades ur elevperspektiv var i ”slow 

learners” och två var i ”vanlig” klass. De tre lärarna intervjuades i slutet utav den dagen som 

lärarens lektioner observerats. En utav intervjuerna spelades in och transkriberades.   

6.2	  Utnyttjande	  av	  möjligheter	  och	  hjälpmedel	  för	  känsla	  av	  sammanhang	  
Utifrån observationerna och intervjuerna kunde man se i sammanställningen att de 

möjligheter och hjälpmedel som fanns i klassrummen utnyttjades och att eleverna genom 

vissa av dem kunde antas ge eleverna en känsla av sammanhang. De tre klassrummens 

möblering, inventarier och själva rummet arkitektur såg i princip identiska ut. Omålade 

betongväggar, en liten trädörr och tre fönster utan glas försedda med galler kan beskriva de tre 

olika klassrummen. Ingen ventilation eller el fanns tillgänglig således fanns inga lampor eller 

annan elektronisk utrustning. Framme vid katedern satt en stor svart tavla på väggen. Denna 

tavla och en träkäpp var de verktyg lärarna använde sig av. Eleverna satt i tre bänkrader i ett 

led av cirka tio bänkar. Bänkarna och sittbänkarna var ett kolli och gjorda även de av omålad 

betong. De var avsedda för 2 elever men i varje observerad klass satt det tre till fyra elever per 

bänk. I de klasserna med färre än 80 elever fanns sittplatser åt alla elever, medan i klass level 

6 fick ett trettiotal elever sitta på golvet.  Alla elever bar blå skoluniform. Pojkarnas bestod av 

kortbyxor och skjorta och flickornas av kjol och skjorta. De flickor som var muslimer 

använde huvudbonad. Det som utifrån observationerna kan anta ge eleverna känsla av 

sammanhang är bärandet skoluniform, att de stora klasserna i det trånga utrymmet 

tillsammans större delen av dagen gjorde att de kände samhörighet med varandra och att 

därigenom ett sammanhang. Situationerna innan dagen då alla elever tillsammans städade 

klassrummen och gården, samt den gemensamma samlingen med sång och marsch ansågs av 

lärarna vara något som skapade känsla av sammanhang och att man var en del av helheten. 
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Bestraffning med en träkäpp mot rygg ena gången och rumpan andra gången skedde på två av 

de sju lektionerna som observerades. Detta hjälpmedel ger enligt lärarna en känsla av 

sammanhang. Det då eleverna förstår att reglerna gäller alla och är rättvisa. Om eleven förstår 

och kan acceptera varför denne får ett straff och därigenom förstår situationen verkade straffet 

enligt observationerna ge eleverna en känsla av sammanhang. I observationerna observerades 

det som om eleverna accepterade straffen då läraren tydligt informerade klassen om orsaken 

till den. I intervjuerna menade lärarna på att om eleverna ej bestraffades skulle de göra om 

samma misstag igen (exempelvis - tala högt i klassen, ej gjort läxan) samt inte se 

konsekvenser av sitt handlande. I intervjuerna menade även lärare B och C att bestraffning var 

en viktig del av uppfostran. Några flickor menade på att det var nödvändigt för annars skulle 

eleven förstöra för alla och ingen skulle kunna lära sig något.  

 Att eleven litar på att läraren gör det som krävs för situationen och att eleven uppfattar skolan 

som viktig och meningsfull kunde observeras i observationerna. I intervjuerna återkom detta 

även. Lärarna menade på att tydligheten och rättvisan var viktig för elevernas trygghet. 

Lärarna uppfattade det även som om de flesta eleverna tyckte skolan var viktig och 

poängterade även att många föräldrar gjorde det. Detta trodde de berodde på den nya tiden 

och att alla måste kunna läsa för att få ett arbete samt att många utav föräldrarna ej kan läsa 

och därigenom verkligen förstår vad det innebär och hur viktigt det är.  

Andra hjälpmedel som det fanns tillgång till i begränsad upplaga var böcker. Eleverna kunde i 

lektion level 6 och 7 dela på en bok per bänkrad. I level 5 fanns dock endast en enda bok och 

den hade läraren så att denne kunde skriva av uppgifterna på tavlan åt eleverna. I 

observationerna visade det sig dock att under de lektionerna där eleverna delade på böcker 

skapades samarbete och dialog kring uppgifterna på ett naturligt sätt. De som inte förstod fick 

hjälp av de som gjorde det. Detta kan skapa högre självkänsla och behagliga känslor för både 

de som får förklara för sig det de ej förstår av andra elever och för de som förklarar eftersom 

de då får visa för andra att de kan, samt lär sig genom att repetera för andra vad de lärt sig. 

Resultatet blir därigenom att fler elever i klassen förstår uppgifterna och det som ska läras in. 

Den svarta tavlan användes även den som hjälpmedel för lärandet. Alla uppgifter skrev ned på 

den för att underlätta för eleverna. Då läraren gick igenom de rätta svaren skrevs även de på 

tavlan så att eleverna kunde skriva av.  
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6.3	  Lärarnas	  genomgångar	  och	  kommunikation	  utifrån	  Cummins-modell	  
och	  KASAM	  
Utifrån observationerna och intervjuerna kan man dra slutsatsen att lärande utifrån Cummins-

modell endast sker i liten grad. Detta resultat har utlästs i sammansställningen av lärarens 

genomgångar, val av uppgifter och arbetssätt. Detta då inga utav de sju lektionerna kopplade 

exempel, begrepp eller frågor till elevernas tidigare erfarenheter, uppgifterna och frågorna ej 

främjade elevernas språkliga eller kognitiva utveckling. Lärarna gav konkreta förklaringar och 

inga diskussioner skedde under någon utav de observerade lektionerna. Under fem av de sju 

lektionerna hade lärarna grammatikgenomgångar i level 5 gick läraren t ex. igenom adjektiv 

(engelska) och i level 7 gick läraren igenom passiv och aktiv sats (engelska) i båda klasserna. 

Under adjektiv- lektionerna fick eleverna en kort teorietisk genomgång där läraren gick 

igenom olika adjektiv utifrån boken. Dessa var abstrakta beskrivningar av egenskaper hos 

människor.  Därefter skulle eleverna beskriva vad adjektiv var.  Eleven som fick frågan läste 

beskrivningen direkt från boken ”quality of subjects” .  Sedan sa klassen detta i kör i olika 

konstellationer tio gånger. D.v.s. först alla tre gånger, sedan bara pojkar, sedan bara flickor 

och sedan alla igen, sedan de främre bänkarna och sedan de bakre bänkarna.  

Uppgifterna som sedan skulle göras var att sätta in abstrakta adjektiv som adorable och 

naughty  i lucktexter. Det visade sig i observationerna att de flesta eleverna inte förstått 

innebörden av orden eller vad ett adjektiv var utan skrev ett ord slumpvis per lucka. Vid 

genomgången fick de elever som räckte upp handen komma fram och skriva de rätta svaren 

på tavlan. Dessa skrevs av resterande. I lektionssituationerna kunde det observeras att 

eleverna vid flertal tillfällen ej förstod genomgångarna eller uppgifterna och därigenom ej 

kände begriplighet av eller meningsfullhet av arbetet. Obehaglig situation som är stressande 

för eleverna är att då ha oro för att bli upptäckta att de gör fel eller ej gör något alls.  

Under de sju lektionerna som observerades frågade aldrig läraren eleverna om de förstod eller 

om någon hade några frågor. Inte heller ställde eleverna några frågor utan det som kunde 

observeras var att eleverna gjorde uppgifterna fast de ej förstod dem. Vid tre tillfällen 

observerades elever som låtsades skriva med trasiga pennor. Om de inte förstod uppgiften 

eller om de ej vågade säga att de behövde vässa sina pennor kunde dock ej observeras. Under 

arbetet med uppgifterna lät läraren eleverna prata och hjälpa varandra. Detta gjorde att 

arbetssättet blev varierat. Under de två lektionerna på level 7 med lärare A skedde gymnastik i 

mitten av lektionen. Alla eleverna ställde sig upp vid sina bänkar och gjorde de övningar 
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läraren gjorde bl a upp med händerna och sedan ner och nudda golvet samt klappa och 

stampa. Eleverna tyckte att detta var mycket roligt och de skrattade och gymnastiken 

avslutades med att eleverna och läraren i kör sa ” are we good” ” yes, we are” och sedan 

klappade händerna åt sig själva. 	  

	  

6.4	  Lärarnas	  uppfattning	  av	  elevernas	  känsla	  av	  sammanhang.	  
Lärarna angav i intervjuerna att de uppfattade det som om majoriteten av eleverna uppfattade 

skolan som viktig. Avhoppen var enligt lärarna lägre i denna skola än övriga landet och de 

menade på att det kan ha att göra med att de hade delat två klasser. Istället för att i en klass då 

ha över hundra elever kunde de ha två klasser med sjuttiofem – åttio elever och delade utifrån 

provresultaten in dem i ”vanlig” klass och ”slow learners”. De kunde på detta sätt anpassa 

undervisningen. De som ej klarade proven ansågs av lärarna som ”lata” då de ej gjort läxan 

ordentligt eller ej lyssnat ordentligt. Utifrån observationerna observerades dock inga större 

skillnader på undervisningssättet, arbetssättet eller övningarna på de båda klasserna. Enda 

skillnaden var att samma sak undervisades på samma sätt men lite saktare hos ”slow 

learners”.  Lärarna menade på att eleverna kände trygghet och samhörighet genom att det var 

tydliga regler som gällde på skolan och att lärarna var rättvisa. Då	  elever blir bestraffade vet 

de orsaken varför och accepterar därför sin bestraffning enligt lärarna. Även att endast proven 

var grundande för betygssättningen angav lärarna som positivt då det blev rättvist eftersom de 

endast följde en mall. 

Planeringen av lektionerna fokuserade främst på kunskapen i sig och att läraren trots brist på 

material kunde göra sig förstådd. Om hälften av eleverna tillägnade sig undervisningen och 

klarade proven var lärarna enligt intervjuerna nöjda. All kunskapskontroll skedde genom prov 

och lärarna kunde ej namnen på de flesta av eleverna. Lärarna angav även att uppgifterna 

(städning, samling etc.) var stärkande för elevernas känsla av sammanhang då de kände 

samhörighet, trygghet och gemenskap i gruppen. 

	  

6.5	  Specialpedagogiska	  och	  andraspråksdidaktiska	  val	  
Lärarna ansåg att de gjorde pedagogiska val då de hade varierande arbetssätt. De arbetade alla 

efter en mall som de fick vid lärarhögskolan. Mallen gick ut på att lärarna de första 10 -20 

minuterna hade en genomgång, följt av att eleverna gjorde uppgifter. Därefter kontrollerade 
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läraren att eleverna skrivit rätt svar. Detta skedde antingen genom att någon utav elev fick gå 

fram till tavlan och skriva svaret där. Klassen ropar sedan i kör och svaret är rätt eller fel. 

Alternativt gick läraren runt och rättade alla elevernas böcker. Då eleverna var klara med 

uppgifterna räckte de då upp handen så att läraren kunde komma och rätta. Efter uppgifterna 

som eleverna ofta gjorde tre till fyra stycken tillsammans då de antingen delade böcker, 

pennor eller papper och korrektur av dessa skedde en sammanställning av lektionens innehåll. 

Två lektioner hade inslag av gymnastik efter korrekturen av övningarna som läraren hade 

skrivit på tavlan åt eleverna. Korrekturen skedde på olika sätt. Ibland fick elever komma fram 

och skriva rätta svaren på tavla, ibland skedde det muntligt och ibland gick läraren runt och 

rättade. Eleverna räckte då upp handen då de var klara. Enligt läraren skulle gymnastiken 

under lektionens mitt göra att eleverna kunde koncentrera sig bättre. Eleverna skrev av läxan 

och boken som sedan lämnades in för korrekturläsning av läraren. Läraren satt sedan i 

klassrummet och rättade den avskrivna läxan. Denne delades sedan ut av elev som var ”hjälp” 

lärare till läraren. Lärarna ansåg att detta var ett specialpedagogiskt didaktiskt val att lägga 

mycket tid på rättning. Detta för att hjälpa elever att ej ta med felskrivna läxor hem och träna 

på, samt att eleverna hela tiden visste om de gjorde rätt eller fel på övningarna.  

Lärarna menade att diskussioner, dialoger och frågor från eleverna ej är möjliga då de har så 

många elever. Dialoger som sker görs vid uppgifterna. Andraspråksdidaktiska val gjordes då 

de skulle beskriva komplexa grammatiska regler eller svåra ord. Lärarna berättade att de 

egentligen ej fick tala swahili på engelsklektionerna men att de gjorde det vid dessa 

genomgångar ändå för att eleverna lättare skulle förstå.  

Alla lektioner var 60 minuter och alla raster skedde samtidigt. Detta gjorde enligt lärarna att 

alla barn träffas på rasterna och att de då får en gemenskap. Varje morgon och lunch sker 

även marsch på skolgården med sång och marschgång i takt. På förmiddagen sker 

bestraffningarna på gården. Dessa olika situationer var enligt lärarna även de pedagogiska val 

då de ville ha gemenskap i skolan och att alla elever skulle träffas på rasterna. De framhävde 

här även den socialistiska tanken och dess vikt för det fungerade samhället. Alla måste hjälpas 

åt och vi måste ta hand om varandra och det måste vi lära eleverna i skolan sa en av lärarna.  

6.6	  Resultatsammanfattning	  
Begriplighet kan mätas i undervisningen genom att man undersöker elevernas möjligheter till 

och förståelse av förutsägbarhet, förståelse, insikt, förklaring, information, upplysning, 

struktur och regler, tydlighet, benämningar, regelbundenhet och sammanhangsmarkeringar 
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(Hagström mfl, 2001). Om eleverna förstår undervisningens mål och syfte genom tydliga 

ramar och struktur kan detta skapas. I analysen av observationerna och genom intervjuerna 

visade det sig att lärarna ansåg att eleverna förstod detta. Lektionerna följde tydliga mönster 

och eleverna visste alltid vad som förväntades av dem. Mål och syfte med lektionsinnehållet 

visade dock observationsanalysen att eleverna ej hade förståelse för. Läraren gick aldrig 

igenom varför eller hur något skulle läras in utan bara vad.  Ingen utav lektionerna utgick 

ifrån eleven i centrum. Klimatet i klassrummet enligt observationerna var ej tillåtande eller 

öppet. Inga frågor från eleverna gjordes och de som talade var endast de som blev ombedda 

om det var läraren. Hade eleverna ej gjort läxan, uppgifterna eller pratade oombedd kunde 

bestraffning ske. 

 

Hanterbarhet kan mätas i elevernas möjligheter att känna att de har kontroll, kan bemästra, 

kan behärska, kan påverka, har optimism, tillit och trygghet i situationen och för lärarna. 

Observationerna och intervjuerna visade att lärarnas primärt fokuserade på resultat och 

görandet av uppgifter istället för lärprocessen. Duktiga elever fick visa att de kunde svaren 

genom att säga svaren högt eller skriva dem framme på tavlan, medan de som ej kunde eller 

hunnit klart fick skriva av de rätta svaren utan att förstått innebörden av dem. Resultat från 

prov sattes upp på en tavla utanför rektors rum för allas beskådan. Lärarna menade på att detta 

skulle motivera de som var duktiga att bli ännu bättre och de som lyckats mindre bra på 

proven skulle genom att de skämdes göra ett bättre resultat vid nästa tillfälle.  Elevernas 

motivation menade lärarna även att de gav i kollektiv beröm som skedde i slutet av varje 

lektion.  

 

Meningsfullhet kan mätas i undervisningens förhållande till att ge eleverna framtidstro, 

delaktighet, positiva illusioner, gemenskap, tillhörighet, sammanhang, engagemang, intresse, 

motivation, lust.  Ingen delaktighet eller engagemang från elevernas sida observerades. I 

klasserna observerades dock stor gemenskap och att eleverna kände tillhörighet i gruppen.  

Elevernas attityder till skolan enligt lärarna var att de ansåg att skolan verkligen var viktig för 

deras framtid och därigenom ansåg lärarna att de hade positiv attityd gentemot skolan. 

Lärarna ansåg att de byggde sin undervisning på det eleverna redan kunde då de strikt följde 

bokens uppdelning och undervisningsplaneringsschemat de använde sig av för planering av 

lektioner och uppgifter. De elever som närvarar och lyssnar känner då att de förstår och att det 

är i rätt nivå för dem enligt lärarna. Dock visade observationerna på att många elever ej 
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förstod genomgångarna och då de ej frågade efter det de ej förstod svarade de fel på 

uppgifterna eller skrev av andra elever. Detta för att enligt observationerna ha något att lämna 

in till läraren som denne ska rätta.  

 

Lektionernas genomgångar placeras främst efter observationerna i fält C eller D då eleverna 

själva förväntades att lära sig endast genom språket. Vissa delmoment t ex då läraren 

förklarade svåra moment på swahili eller då eleverna tillsammans fick lösa uppgifterna 

tillsammans kan placeras i fält A och B. Den övervägande tiden gick dock till att läraren förde 

monolog och undervisade på engelska följt av konkreta faktafrågor som man kunde finna svar 

på i boken. Under de sju lektionerna som observerades gavs ingen övning till eleverna där 

eget producerande eller delaktighet krävdes. I undervisning fanns på så sätt ingen möjlighet 

för eleverna att utnyttja sina tidigare erfarenheter. 
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7 Analys & Slutdiskussion  

7.1	  inledning	  

I detta kapitel kommer resultaten att analyseras och diskuteras utifrån den litteratur som 

uppsatsen gått igenom i litteraturdelen, samt kopplas till examensarbetets frågeställningar. 

Analys och slutdiskussionen är uppdelad i tre delar. Den första delen analyserar resultaten och 

kopplingar till teoridelen och tidigare forskning görs då. I slutdiskussionen ges generella drag 

och upptäckter i observationerna och intervjuerna. Dessa kommer i denna del även att 

kommenteras. I den tredje delen kommer tankar och resonemang kring fortsatt forskning inom 

området att göras. 

7.2	  Analys	  

Om individer ska utveckla hög KASAM krävs känsla av en sammanhängande och 

strukturerad värld.  Upplever individen livet och situationer kaotiska och oförklarliga kan 

däremot låg KASAM utvecklas. Negativa värderingar skapar stress, osäkerhet, ångest och 

utvecklar låg KASAM. Elever i svårigheter är extra utsatta vid sådana miljöer. Sjöberg menar 

att återkommande misslyckanden gör att elevernas motivation och lust att lära försvinner 

(Sjöberg, 2006). I observationerna observerades att många elever ej förstod genomgångarna 

eller uppgifterna. Kunskap och resultatfixering och fokus på vad som ska läras in istället för 

lärprocessen eller didaktiken gör det svårt för många elever att känna KASAM.  Prov och 

uppgifter där rätt och fel är det primära har i forskning visat sig skapa stress speciellt hos 

elever i behov av särskilt stör då detta ofta resulterar i negativa upplevelser för dem (Sjöberg, 

2006). I observationerna och vid intervjuerna blev resultatet att prov var det som 

undervisningen kretsade kring och provresultaten var det som kunskapsinhämtningen skulle 

leda till. Många elever satt tysta med nedsänkta blickar utan att räcka upp handen. De skrev 

av sina vänners svar och frågan är hur mycket de verkligen lärde sig och hur många utav 

dessa som skulle kunnat klara proven om de fått rätt stöd.  

 
Daglig negativ stress av att känna oro för bestraffning för att man ej gjort läxan som man 

kanske inte förstod eller för att bli utskämd då resultaten från proven sätts upp till beskådan av 

alla är något många elever möter i skolan. Kommunikationen mellan lärarna och eleverna är 
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obefintlig. Dock sker ibland gruppövningar då eleverna samarbetar. Kan vara så att den 

negativa stressen och rädsla för misslyckanden skapar samarbete och en känsla av 

samhörighet bland eleverna. Enligt Dysthe (1996) skapas rädsla för misslyckanden i större 

mån i en hård skolmiljö där bestraffning istället för stöd och hjälp karakteriserar 

undervisningen.  

 

Lärarna uppfattar det dock som om eleverna känner KASAM i skolan och anger utifrån sitt 

perspektiv en mängd didaktiska val angående arbetssätt, situationer och uppgifter de anser 

gynnar detta. Exempel på detta är t ex städning av gården, grupparbeten, varierade övningar 

under lektionerna, tydliga regler, rättvisa lärare och bestraffning som tydlig konsekvens då 

man gjort något läraren och skolan anser vara fel. Lärarnas elevsyn domineras av ett 

kategoriskt perspektiv där svårigheter och misslyckanden läggs på eleven. Dock visar analys 

utifrån sociokulturellt och dilemma perspektiv där man undersöker hur individer möts i 

kommunikation och i olika situationer och kulturer att Tanzanias socialistiska historia ser 

individen som en del av helheten och där mycket tid läggs för att skapa denna samhörighet. 

Storsamlingar, marscher, gemensamma bestraffningsritualer och otaliga körliknande 

repetitioner av lärarens genomgångar och rätta svar på frågorna är exempel på detta. 

Lärmiljöer präglat av mekaniska uppgifter och utantillinlärning där läraren står för det 

språkliga och eleverna får ge korta svar på lärarens konkreta faktafrågor är ej optimala för 

lärandet och motivationen (Gibbon, 2006). Samtidigt skapas elitistism genom att provresultat 

sätts upp offentligt, att de som ej klarar proven får gå i ”slow learners klass” och offentliga 

tillsägningar där klassen sedan i kör efter läraren får upprepa tillsägelsen eller att eleven 

svarat fel på frågan. Utifrån att tolka detta och utgå från ett barmhärtighets perspektiv och då  

i tolkningen utgå ifrån att informanten är rationell i sitt handlande kan observationerna visa på 

att den kultur och den kommunikation som karakteriserar skolan förstås och accepteras av 

pedagoger och elever (Gilje & Grimen, 2007).  Detta betyder ej att låg KASAM skapas och 

att elevernas lärande ej befinner sig i den proximala utvecklingszonen.  

Hjälpmedlen i klassrummen var få. Den svarta tavla längst fram i klassrummet, ett fåtal 

läroböcker och lärarens bestraffningspinne var de konkreta hjälpmedel som användes.  

Läraren använde dock swahili som hjälpmedel vid vissa grammatiska genomgångar. Då 

eleverna arbetade i grupper och gjorde övningarna fick de även använda sig av swahili då de 

pratade med varandra. Gibbons (2006) menar att språket till stor del är en social aktivitet där 
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interaktionen är avgörande även vid andraspråksinlärning och att läraren måste omformulera 

och förklara så att eleverna förstår genom konkret språk och relevans för eleverna(Gibbons, 

2006). Det senare skedde dock ej. Enligt Dysthe (1996) är det av yttersta vikt att elevens 

intressen står i centrum för att det ska bli givande och lärorika samtal i skolan. I 

observationerna observerades dock att det mesta av lärarens kommunikation med eleverna 

skedde i monologform med ett mycket abstraktinnehåll och kunskapsbaserade frågor. Detta är 

även något som Mbelle (2008) anger som problematiskt. Eleverna tränas inte i diskussioner, 

egen produktion av något slag och frågorna och uppgifterna av lärarna och de som återfinns i 

boken främjar ej den språkliga utvecklingen eller den kognitiva utvecklingen hos eleverna. 

Utifrån detta kan man analysera skolans mål och syfte i Tanzania. 

 

 Med de resurser och pedagogik som nu gäller skapas stora klyftor i kunskap mellan de som 

har lätt att lära utantill kunskap och de som ej har det, samt mellan de som har råd med privata 

skolor och skolutrustning och de som ej har det. Den elitism som Tanzania ej vill ha och som 

de menar andra skolsystem gynnar frodas i denna skolform. Elever som är i behov av stöd 

försvinner i de stora klasserna och får därför ej den stöd och hjälp som de är behov av för att 

klara studierna. Resultaten blir att dessa elever ej klarar proven och betygen, drabbas av 

bestraffning och otrygghet, vilket gör att de torde utveckla låg KASAM.  

7.3	  Slutdiskussion	  
	  

I observationerna och analysen av dessa framkom att många elever dagligen mötte negativ 

stress i form av ouppnåeliga förväntningar och straff både psykiska och fysiska. Enligt 

Ahlberg (2001) skapar en undervisning fri från oro och stress motivation och självförtroende. 

Undervisningen i de observerade lektionerna skapade enligt analysen både stress och dåligt 

självförtroende för många elever. Detta tillsammans med undervisningen i liten mån hade 

eleven i centrum dvs utifrån elevens egna erfarenheter, språk och kultur kan skapa hög 

hanterbarhet, hög begriplighet och hög meningsfullhet, vilket kan skapa hög KASAM. Låg 

KASAM kan utveckla svårigheter att möta nya utmaningar och att människan ser sig som ett 

offer. Det kan även skapa låg motivation och rädsla för misslyckanden. Ett icke tillåtande 

klimat i klassrummet där eleverna ej vågar fråga det de ej förstår kan leda till att eleverna 

tappar lust att lära (Björck-Åkesson, 2007). I studien visade det sig att lärarnas kategoriska 

perspektiv bekräftar att många gånger så är fallet. Deras uppfattning av eleverna grundade sig 
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endast i elevernas testresultat, om de gjorde vad de blev tillsagda och om de kom till skolan. 

De elever som ej levde upp till detta sågs som ”trög”. I sin undervisning av dessa elever 

använde sig lärarna av samma pedagogik och arbetssätt som tidigare, men i ett långsammare 

tempo. För de flesta av eleverna i denna klass var inlärningen suboptimal.  Observationerna 

visade även att eleverna i många situationer befann sig utanför den proximala 

utvecklingszonen och att lärandet ofta skedde individuellt (Vygotskij, 2007). Kommunikation 

är enligt det sociokulturella perspektivet det viktigaste för lärandet, vilket bör ske tillsammans 

med andra i den proximala utvecklingszonen.   

Sammanfattningsvis visar analysen att speciellt elever i behov av särskilt stöd är mycket 

utsatta. 

 

Att elever med annan kulturell bakgrund än den svenska i större mån misslyckas i den 

svenska skolan är ett faktum. Enligt Axelsson (2004) handlar det främst om deras 

sociokulturella kontext. Om läraren ej har interkulturell kompetens, samt har förmågan att se 

sig själv utifrån ett icke etnocentriskt perspektiv kan det vara svårt för läraren och eleven att 

mötas på ett konstruktivt sätt. Detta kan resultera i att eleven misslyckas och därigenom 

utvecklar låg KASAM.  Genom interkulturell kompetens kan läraren hjälpa elever utifrån 

deras erfarenheter och intressen (Lindberg, 2011).  Elever med annan kulturell bakgrund som 

idag ses som elever i behov av särskilt stöd skulle kanske ej göra det om läraren hade högre 

interkulturell kompetens. En mängd forskare poängterar vikten av att läraren har förståelse för 

att kunskap är beroende av en persons historia, kultur, kontextuella beroende, samt språket 

(Gibbons, 2006; Burr, 1995; Mbelle, 2008).   

 

Studien visar på stora skillnader mellan den svenska skolan och skolan i Tanzania. Skillnader 

som elevsyn, interaktionen mellan lärare och elev, kommunikationen i klassrummet, val av 

och användning av disciplinära åtgärderna, lokalernas utformning, material, lärarnas 

utbildningsnivå, lärarnas kompetens, betygssättningsgrunder, klasstorlekar, uppgifternas 

karaktär och synen på kunskap är exempel på skillnader. Skulle således lärare som ha 

kunskaper om de ”skol” erfarenheter elevernas har med sig, samt vilken typ av kunskap och 

klimat i klassrummet som eleven är ban med skulle läraren kunna hjälpa eleven på ett bättre 

sätt att lära och utvecklas i den svenska skolan. Om lärare som möter elever med annan 

kulturell bakgrund inte förstår att skillnaderna kan vara så markanta kan läraren inte heller 

möta eleven där den är och utifrån dennes erfarenheter. Risken är då att undervisningen blir 
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misslyckad, eleven utvecklar låg KASAM och att den svenska skolan ej blir ”en skola för 

ALLA”.  

 

7.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
Intressant och viktigt skulle vara att forska vidare på dels hur skolan i Tanzania förändras i 

och med nya lärarutbildningen och dels den ökande andelen lärare med specialpedagogisk 

kompetens. Ett annat område för framtida forskning vore elever i Sverige med annan kulturell 

bakgrund som anses i behov av särskilt stöd. Vad är anledningen till att de anses behöva det? I 

vilken utsträckning anser eleverna själva att de är i behov av särskilt stöd? Vari ligger 

egentliga svårigheter och vilket är stödbehovet? Det senare skulle kunna vara av stort intresse 

för Sverige med sjunkande statistik gentemot andra länder. Forskning skulle även kunna 

undersöka om det fanns något land som är skickligare på interkulturell pedagogik och vad de 

gör annorlunda den svenska skolan.  
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10. Bilagor  

 

Bilaga	  1	  
 
 KASAM  livsfrågeformulär - 29 frågor  
(Orientation to life questionnaire, OLQ) 
 
 
De 29 frågorna berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera 
den siffra som bäst passar in på just dig. Siffrorna 1 och 7 är svarens yttervärden. Om du 
instämmer precis i det som står under 1, ringa in 1:an; om det som står under 7 passar in på din 
situation, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer 
med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 
1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 har aldrig den känslan     har alltid den känslan 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du 
då en känsla av att det?  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
kommer säkert inte att bli gjort    kommer säkert att bli gjort 
 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står 
dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 tycker att de är främlingar     känner dem mycket väl 
 
 
4. 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 eller aldrig     mycket ofta 
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5. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer som du trodde att du 

kände väl? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 har aldrig hänt     har hänt ofta 
 

6. Har det hänt att människor som du litat på har gjort dig besviken? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 har aldrig hänt     har hänt ofta 

 
7. Livet är: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

alltigenom intressant     fullständigt enahanda 

 

8. Hittills har ditt liv: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

helt saknat mål och mening        genomgående haft mål och mening 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

mycket ofta      mycket sällan / aldrig 

 
10. De senaste tio åren har ditt liv varit:  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
fullt av förändringar utan att du             helt förutsägbart utan  
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vetat vad som skulle hända härnäst              överraskande förändringar  
 
 
11. De flesta saker som du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
helt fascinerande     fullkomligt urtråkiga  
 
12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska 
göra?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
mycket ofta    mycket sällan / aldrig 
  
 
12. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
det går alltid att finna en                     det finns ingen lösning på  
lösning på livets svårigheter                      livets svårigheter  
 
 
13. När du tänker på ditt liv, händer det ofta att du:   

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
känner hur härligt det är att leva              frågar dig själv varför du finns till  
 
 
 
14. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
alltid förvirrande och svår                att finna fullständigt solklar   
 
 
15. Är dina dagliga sysslor en källa till?  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 
glädje och djup tillfredsställelse                  smärta och leda  
 
17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:  
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1 2 3 4 5 6 7 
 
fullt av förändringar utan att                 helt förutsägbart och utan  
du vet vad som händer härnäst                överraskande förändringar  
 
 
 
 
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du:  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
älta det om och om igen                    säga ”det var det” och  

                sedan gå vidare  
 
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 

mycket ofta                    mycket sällan/ aldrig 
 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods:  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
kommer du säkert att fortsätta       kommer det säkert att hända något 
 känna dig väl till mods         som förstör den goda känslan  
 
 
21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig  
 
 
22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
helt utan mål och mening                        fyllt av mål och mening  
 
 
23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
det är du helt säker på     det tvivlar du på  
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24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att hända?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
mycket ofta      mycket sällan / aldrig  
 
 
 
25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur 
ofta har du känt det så?  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Aldrig      mycket ofta  
 
26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
du över- eller undervärderade                         du såg saken i dess  
dess betydelse                           rätta proportioner  
 
 
27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden i 
ditt liv, har du då en känsla av att:  
 
1 2 3 4 5 6 7 
du alltid kommer att lyckas övervinna                      du inte kommer att lyckas 
svårigheterna                        övervinna svårigheterna  
 
 
28. 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 ofta      mycket sälla /aldrig  
 
 
29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan / aldrig 

.  
Tolkning står för hur meningsfullt man upplever sitt liv, B står för hur begriplig man tycker 
att tillvaror är och H står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka  
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Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känslan av 
sammanhang” vi bär med oss i livet. KASAM är ett förhållningssätt som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att 
möta livets olika skiften. KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande 
och hälsa. Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag. Mer än 190 och 
under 70 p föranleder misstankar om feltolkade instruktioner eller bristande uppriktighet i 
svarandet. En verkligt KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål 
mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget ”fel” att vara KASAM-svag 
men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inte ta på sig alltför stora ansvar och 
försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar man det är M som är svag (under 30) 
tyder det på bristande engagemang i de vardagliga situationer man oftast befinner sig i. Då 
bör man satsa på att utveckla sin perspektivförmåga fundera  över livets mening och försöka 
utgå mer från egna värderingar, göra det man är bra på och oftare försätta i situationer man 
tycker om. Det kan också stå för depressivitet och emotionell utmattning. Ibland kan det bero 
på att man kopplat sitt liv till en annan människa eller grupp vars livsstil / kultur inte passar en 
själv.  

Om B är lägre än 35 tyder det på att den vardagliga livssituationen är mera komplex än man 
för tillfället har intellektuell ork att klara av, eller att man har språkliga eller sociala 
svårigheter i sin nuvarande miljö. Ibland orsakas ett svagt B av intellektuella problem, 
förekomst av alltför många negativa och oroande tankar, oförmåga att själv försöka styra sina 
reaktioner och dåligt självförtroende.  

 

Låga H-poäng (under 35) brukar betyda tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till 
vardagens krav, det kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, bristande 
samhörighet el. dyl. Det kan också bero på at man blivit överrumplad av livets komplexitet 
när jobb, familj, ekonomi och annat ställer större krav än man för närvarande mäktar med och 
man ännu inte har lyckats utveckla nya handlingsmönster för. I ett lågt H ingår också en en 
nedsatt förmåga att tro sig om att kunna påverka och vara stark.  

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). 
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Har man under 100 KASAM-poäng finns en uppenbar risk att man kört fast i sin nuvarande 
belägenhet och att man bör söka professionell hjälp. Detta för att få hjälp att på ett strukturerat 
sätt upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan. Den viktigaste på 
åtgärden är att försöka förenkla sin tillvaro och få det mer som man själv vill. Genom att rikta 
sin uppmärksamhet mer på välbefinnande och söka sig till situationer och människor som man 
tycker om och mår bra med kan man på ganska kort tid förändra sin upplevda situation Den 
som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt föröska dra ner på 
ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig till sådana aspekter av livet som 
man själv känner starkt för och behärskar. Viss vägledning kan man få av att titta på vilken av 
de tre grupperna som drar ner poängen mest. det är M som är svag (under 30) tyder det på 
bristande engagemang i de vardagliga situationer man oftast befinner sig i. Då bör man satsa 
på att utveckla sin perspektivförmåga fundera  över livets mening och försöka utgå mer från 
egna värderingar, göra det man är bra på och oftare försätta i situationer man tycker om. Det 
kan också stå för depressivitet och emotionell utmattning. Ibland kan det bero på att man 
kopplat sitt liv till en annan människa eller grupp vars livsstil / kultur inte passar en själv. Om 
B är lägre än 35 tyder det på att den vardagliga livssituationen är mera komplex än man för 
tillfället har intellektuell ork att klara av, eller att man har språkliga eller sociala svårigheter i 
sin nuvarande miljö. Ibland orsakas ett svagt B av intellektuella problem, förekomst av alltför 
många negativa och oroande tankar, oförmåga att själv försöka styra sina reaktioner och dåligt 
självförtroende.  

 

Låga H-poäng (under 35) brukar betyda tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till 
vardagens krav, det kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, bristande 
samhörighet el. dyl. Det kan också bero på at man blivit överrumplad av livets komplexitet 
när jobb, familj, ekonomi och annat ställer större krav än man för närvarande mäktar med och 
man ännu inte har lyckats utveckla nya handlingsmönster för. I ett lågt H ingår också en en 
nedsatt förmåga att tro sig om att kunna påverka och vara stark.  

 

Har man under 100 KASAM-poäng finns en uppenbar risk att man kört fast i sin nuvarande 
belägenhet och att man bör söka professionell hjälp. Detta för att få hjälp att på ett strukturerat 
sätt upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan. 

 

Den viktigaste på åtgärden är att försöka förenkla sin tillvaro och få det mer som man själv 
vill. Genom att rikta sin uppmärksamhet mer på välbefinnande och söka sig till situationer och 
människor som man tycker om och mår bra med kan man på ganska kort tid förändra sin 
upplevda situation 

  

 

Källa: Antonovsky (1993) 
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Bilaga	  2	  
Kasam-frågor uppdelade utefter kategorier och omarbetade 

 

Begriplighet 

Frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26 anger begriplighet 

 B 1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de förstår dig? 

B 3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från de som står dig 
närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
 
B 5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer du trodde du kände väl? 
 
B 10. De senaste tio åren har ditt liv varit: fullt av förändringar utan att du visste vad som 
skulle hända härnäst vs helt förutsägbart utan överraskande förändringar 
 
B 12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska 
göra? 
 
B 15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 
B 17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
 
B 19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 
B 21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
 
B 24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att hända? 
 
B 26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
 
Omarbetade i observationsmatrisen till 
 

- Känns det som om eleverna förstår vad läraren menar? 
- Känns det som eleverna befinner sig i obekant situation som gör dem stressade 

eller/och överraskade 
- Ställs eleverna för problem och hur hanterar de dessa? 
- Ställs elever för obehagliga situationer och känslor? 
- Ställs eleverna för situationer då de ej vet vad som ska hända dem? 
- Känns det som eleverna har förståelse för situationer och bemöter de dessa utifrån att 

de tror de kommer lyckas/misslyckas. 
 

Hanterbarhet 

Frågorna 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29 ange hanterbarhet 
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 H 2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du 
då en känsla av att det kommer säkert inte att bli gjort/ej att bli gjort? 
 
H 6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
 
H 9. Känner du dig orättvist behandlad? 
 
H  13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  
känner hur härligt det är att leva / frågar dig själv varför du finns till  
 
 
H 18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
 
H  20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods:  
 
H 23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
 
H 25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur 
ofta har du känt det så? 
 
H 27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden i 
ditt liv, har du då en känsla av att: 
 
H  29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
 
Omarbetade i observationsmatrisen till 
 

- Känns det som om eleverna litar på läraren? 
- Skapas förutsättningar för samarbete/grupparbete och om det gör det hur upplever 

eleverna det? 
- Får skolan eleverna att känna sig väl till mods? 
- Får skolan eleverna att få bättre självkänsla? 

 
 

Meningsfullhet 
 
Frågorna: 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 28 anger meningsfullhet 
 
M 4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 
 
M 7. Livet är: alltigenom intressant  vs fullständigt enahanda 
 
M 8. Hittills har ditt liv: helt saknat mål och mening vs genomgående haft mål och mening 
 
M 11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 
M 14. När du tänker på ditt liv, händer det ofta att du: 
 
M 16. Är dina dagliga sysslor en källa till? 
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M 22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
 
M 28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 
 
Omarbetade i observationsmatrisen till följande 
 

- Uppfattas det som om eleverna anser uppgifterna/genomgångarna av läraren a som 
meningsfulla? 

- Uppfattas det som om eleverna anser att deras vardag är källa till smärta eller glädje 
och djup förståelse? 

- Uppfattas det som om eleverna anser skolans vardag som meningsfull och viktig? 
- Uppfattas det som om eleverna anser att skolan 

 

Bilaga	  3	  
 

Observationsmatris  
  
Begriplighet 

 Känns det som om eleverna förstår vad läraren menar? 
 Känns det som eleverna befinner sig i obekant situation som gör dem stressade eller/och överraskade 
Ställs eleverna för problem och hur hanterar de dessa? 
Ställs elever för obehagliga situationer och känslor? 
Ställs eleverna för situationer då de ej vet vad som ska hända dem? 
Känns det som eleverna har förståelse för situationer och bemöter de dessa utifrån att de tror de kommer 

lyckas/misslyckas 
  
  

Hanterbarhet 
  Känns det som om eleverna litar på läraren? 
  Skapas förutsättningar för samarbete/grupparbete och om det gör det hur upplever eleverna det? 
Får skolan eleverna att känna sig väl till mods? 
 Får skolan eleverna att få bättre självkänsla? 

  
Meningsfullhet 
 Uppfattas det som om eleverna anser uppgifterna/genomgångarna av läraren a som meningsfulla? 
 Uppfattas det som om eleverna anser att deras vardag är källa till smärta eller glädje och djup förståelse? 
 Uppfattas det som om eleverna anser skolans vardag som meningsfull och viktig? 
 Uppfattas det som om eleverna anser att skola? 
 

Observationsmatris: Inom vilka fält ligger: 

Lärarens frågor till eleverna: Sker interaktion och 
diskussioner mellan lärare/elev och elev/elev     
Lärarens genomgång är kopplar undervisningen till   



76	  
	  
	  

elevernas tidigare erfarenheter. 
Lärarens förklaringar? förklarar och ger eleverna nyckelord 
/ begrepp. Ger konkreta exempel?    
Uppgifter/frågor till eleverna  Tex. olika frågetyper som 
främjar språklig och kognitiv utveckling hos eleverna.   
Läraren använder sig av visuella hjälpmedel, praktiska 
aktiviteter och kroppsspråk för att tydliggöra innehållet och 
stötta elevernas inlärning., Artefakter används – vilka?   
  
Vilka aktiviteter finns under lektionen? 
så att t ex.  språkfärdigheter som läsa, skriva, lyssna, tala 
övas   

 

 

Bilaga	  4	  
Intervjuprotokoll - Basfrågor i den halvstrukturerade intervjun 

Begriplighet 

1. Do you feel as if students understand the reviews and questions?	  
2. Do you feel that students feel safe at school?	  
3. Do you feel that students understand the lesson's content? 

Hanterbarhet 

1. Does it feel as if the students rely on the teacher / other teachers?	  
2. How often do students work in groups? How's that? 
3. How do you think the students feel about the school ? Positivit / negative? Why? 

Meningsfullhet 

1. Do you feel that students think school is meaningful / important?	  
2. Do you think that the students think that the knowledge they receive in school is 

meaningful for life and their future? 

Cumminsmodell: 

1. When planning lessons which didactic choices do you usually do? Why? 
2. What moments is important that the lesson contains? Why? 
3. What types of data are usually students get? Why?	  
	  

Bilaga 5 Analysmatris	  
	  

Utifrån observationsmatrisens frågor och en skal 1-7 antas det att eleverna 	  
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Observation/Lektion	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
begriplighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:	  1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Hanterbarhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Meningsfullhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
cummins-‐modell	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fråga:5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fråga:6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
Analys av intervjuerna 

	  	   	  	   	  	  
intervju	  
1	  

intervju	  
2	  

intervju	  
3	  

Begriplighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Hanterbarhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Meningsfullhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Cummins-‐modell	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  


