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Abstract 

Chronic illness is associated with conditions that may result in psychological ill-health in the 

adolescence. Consequently there is a need for development of preventive psychosocial support 

interventions for this target group. The objective was to develop, implement, and evaluate the 

effect of supportive intervention group program for teenagers suffering from chronic illness - 

aiming at increasing quality of life and supporting mental and physical health. Method: Six 

different intervention groups were conducted between 2007 and 2011, age 13 – 17. The 

participants diagnoses were Diabetic, Epilepsy, Lung/allergy and Turners syndrome. Eight 

sessions, once a week, two hours each time. Parents participated on the first and last occasion in 

all groups. Psychodrama exercises complemented group sessions. All groups had a part of the 

same program as starting point, with the two main points; psychosocial education and 

salutogenetic approach with adherence to Aaron Antonovskys theory on “Sense of Coherence” 

(SOC). Results from the evaluation with the questionnaires SOC-13 and The Ladder of Life, 

indicate increased mental well-being and sense of meaningfulness for all groups directly after 

the intervention. The qualitative evaluation show, that to meet others in the same situation 

created hope and the program contributed to notable therapeutic effects. 
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Inledning 

Flera larmrapporter har kommit från Socialstyrelsen de senaste åren, som visar att barn och 

ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland 

barn och ungdomar mellan 12-24 år (NASP)
1
. Depression har blivit en av våra vanligaste 

folksjukdomar, det drabbar även barn och ungdomar (Wasserman 2003). Mobbning tillhör en av 

de negativa händelser som kan utlösa ett självmordsbeteende (WHO-NASP 2003, 2005)
2
 .  En 

enkätundersökning till 2000 grundskoleelever i åk 8, i syfte att kartlägga deras medicinska och 

psykosociala hälsa, samt hur de söker hjälp vid självmordsbeteende, visade att de flesta inte 

talat med någon vuxen om egna svåra livsproblem (NASP, Ramberg 2002; 2006)
3
. Detta visar 

på behovet av metoder för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Under min tid som skolkurator har jag, i samarbete med NASP, skrivit och prövat ett 

läromaterial som vänder sig till grundskolan och gymnasiet med syftet att förebygga mobbning, 

psykisk ohälsa och självmord (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtsson 1996).  Utvärderingen 

(2002; 2006) visade positiva psykosociala effekter. Bland annat ökade elevernas förmåga att 

söka hjälp och kommunicera med vuxna om sina problem.  

Vikten av att få in ”Livskunskap” som ämne i grundskolan och på gymnasiet är ett område som 

under hela mitt yrkesliv engagerat mig. Motivationen att ingripa startade redan när jag som 10-

åring på skolgården såg hur min 3 år äldre syster mobbades av pojk- och flickgäng. Jag led av 

att inte kunna försvara henne. Hon fick skador för livet. När jag under min socionomutbildning 

praktiserat som skolkurator skrev jag en uppsats i social metodik, om ”Skolkuratorns roll i 

morgondagens skola utifrån SIA-utredningen” (Skolans inre arbete, 1976). Min tanke var redan 

då att använda de kunskaper socionomutbildningen gett, för att i förebyggande syfte stärka barn 

och ungdomars psykosociala kompetens. Konsekvenserna av brister i psykosocial kompetens 

som en del av barnen led av, fick jag erfara under mitt arbete som skolkurator. Mobbning och 

det lidande som följer därefter var en av dessa. Det ledde till utarbetade av en arbetsmodell för 

ensamma och mobbade elever som jag redogör för i ett kapitel i boken ”Stödgrupper för barn 

och ungdomar” (Forinder & Hagborg 2008). Den modellen blev början till ett större 

suicidförebyggande projekt som vände sig till hela klasser i grundskolan och på gymnasiet. Till 

detta skrevs läromedlet ”Mentalt förebyggande hälsovård – ett undervisningsmaterial i 

Livskompetens ” (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtsson, 1996).  

                                                      

1 Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa. www.ki.se/suicide  

2 ”Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever”, Världshälsoorganisationens 

stödmaterial för lärare och annan skolpersonal.  Skriften har färdigställts som en del av WHO:s 

världsomfattande initiativ för självmordsprevention och anpassats av NASP till svenska 

förhållanden enligt Riksdagens beslut januari 2001.   

3 NASP, Att stoppa den nedbrytande cirkeln – och lära ut livskompetens, ur – Den tredje nationella 

nätverkskonferensen om självmordsprevention – barn och ungdomar, 2002:1 

http://www.ki.se/suicide
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Rapporten ”Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning” (Statens folkhälsoinstitut 

2011) visar att barn och unga med funktionsnedsättning oftare upplever psykisk ohälsa, har 

sämre levnadsvanor och löper fyra gånger så stor risk att utsättas för mobbning än elever utan 

funktionsnedsättning. Cirka 14 procent av eleverna i årskurs 6 och 9 har en 

funktionsnedsättning, till exempel astma/allergi, dyxlexi, ADHD, autism, epilepsi eller diabetes. 

Kuratorskliniken inom Karolinska Universitetssjukhuset presenterade -98 en undersökning om 

vardagslivets svårigheter och behov hos familjer med långvarigt somatiskt sjuka barn (Sanden 

Eriksson 1998). Mer än hälften av föräldrarna (64%) efterlyste hjälp utöver den medicinska 

behandlingen. En av de psykosociala insatser som föräldrarna önskade som stöd för sig själva 

och sitt barn var samtalsgrupper för sina tonåringar (40%). 

Mot denna bakgrund startade jag, tillsammans med kurator på Kuratorskliniken, stödgrupper för 

tonåringar med kronisk sjukdom. Jag ville pröva hur läromedlet ”Mentalt förebyggande 

hälsovård – ett undervisningsmaterial i Livskompetens” (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtson 

1996) fungerar för den målgruppen, i syfte att underlätta vardagslivets svårigheter att leva med 

en kronisk sjukdom.   

Denna uppsats kommer att handla om läromedlet (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtson 1996), 

och hur det har fungerat för stödgrupper med tonåringar som har samma kroniska sjukdom. 

Syftet har varit att öka deltagarnas känsla av sammanhang (KASAM) så att ungdomarna 

upplever tillvaron mer begriplig, meningsfull och hanterbar och därmed förbättrar förmågan att 

hantera sin sjukdom i vardagen.    

Syfte  

Analysera hur en pedagogisk text används, som underlag för undervisning inom ämnesområdet 

Livskunskap/Livskompetens, samt undersöka hur delar av läromedlet (Ahlner & Hildingsdotter-

Bengtson 1996) fungerat inom stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar med kroniska 

sjukdomar, i syfte öka deltagarnas KASAM och därmed deras känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i förhållande till sin sjukdom. 

Frågeställningar 

1. Hur ser de undersökta ungdomarna på sitt behov av stödgrupp? 

2. På vilket sätt/hur har läromedlet fungerat för deltagarna i stödgrupperna? 

3. Vad visar utvärderingarna från stödgrupperna? 

4. Vilka moment har varit verksamma i stödgruppsverksamheten? 
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Bakgrund  

Bakgrunden till läromedlet och det 

suicidförebyggande projektet 

Det började med att en elev sökte upp mig på min kuratorsmottagning på en gymnasieskola i 

Stockholm i början av 1990-talet. Han ville starta grupp för ensamma och mobbade elever och 

undrade om jag kunde hjälpa honom. Samtidigt hade skolsköterskan på samma skola börjat gå 

ut i klasserna och undervisa elever om orsaker som kan ligga bakom självmordshandlingar hos 

ungdomar. Det var ett uppdrag hon fått av några oroliga elever. Tillsammans med 

skolsjuksköterskan Eva Hildingsdotter-Bengtsson startade jag projektet ”Gruppverksamhet för 

ensamma och mobbade elever”. Syftet var att stärka elevernas självkänsla och förmågan att 

hantera konflikter. Under arbetet med gruppen växte en arbetsmodell fram som ligger i området 

mellan terapi och pedagogik. Psykosociala kunskaper förmedlades i dialog med eleverna utifrån 

deras egna erfarenheter. Gruppsamtal kompletterades med psykodrama övningar. Deltagarna 

tyckte att samtliga elever på gymnasiet borde få ta del av de kunskaper de fått genom 

gruppverksamheten, som sedan kom att lägga grunden till det suicidpreventiva projektet som 

vände sig till ungdomar i allmänhet och utformades för klassundervisning.  

Suicidförebyggande undervisning till hela 

klasser 

Arbetsmodellen för ensamma och mobbade elever integrerades med det koncept Eva 

Hildingsdotter-Bengtsson tagit fram och börjat gå ut med till hela klasser i 

självmordsförebyggande syfte. En målsättning var att alla elever i grundskolan skulle få en 

mental vaccination i form av medicinska och psykosociala kunskaper, för att slippa onödigt 

lidande och kunna söka nödvändig hjälp innan det var för sent. Vår framtidsvision var att 

eleverna i grundskolan obligatoriskt skulle få undervisning om kunskaper som ökade deras 

kompetens att klara livskriser som uppkommer under tonårstiden. Kunskapsmässigt ville vi 

förmedla ett medicinskt och psykosocialt helhetseende på begreppet hälsa och sjukdom. En 

upplevelsebaserad metodik skulle väcka intresse och förståelse för det komplicerade samspel 

som sker mellan kropp och själ och mellan människor – ett samspel som ömsesidigt påverkar 

och påverkas av varandra och resulterar i hälsa och olika symtom på ohälsa och sjukdom. 

Vidare skulle eleverna få upplysningar om var man kan få specialisthjälp och vad olika 

behandlingsalternativ innebär, samt förslag på vad man kan göra för att hjälpa sig själv och sina 

kamrater. 

Mentalt förebyggande hälsovård – ett 

undervisningsmaterial i Livskompetens 

Läromedlet handlar om hur man kan utbilda elever i klass eller mindre grupper på grundskolan 

och gymnasiet inom ämnet förebyggande hälsovård. Syftet med läromedlet är att öka elevernas 

sociala, emotionella och medicinska kompetens och därigenom förebygga psykisk och 
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psykosomatisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord. Utbildningen handlar också om hur man 

i skolan kan upptäcka elever i riskzonen, tecken på depression och självmordsbeteende och hur 

man bemöter dessa elever, samt vilken specialisthjälp som finns. Läromedlet fungerar numera 

som underlag för schemalagd undervisning inom området livskunskap, på flera skolor i Sverige 

(se tex: Kungälvs kommun, Rapport 2007).  

Materialet är i första hand skrivet för att användas av psykosocialt utbildad personal inom vård 

och skola, till exempel kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Det innehåller en medicinsk 

del som behandlar temana stress, psykisk kris, depression, tankar om att inte orka leva och ett 

helhetsseende på hälsa, samt en psykosocial del som handlar om grupprocesser och 

relationernas betydelse för hälsan. Den behandlar temana känslornas påverkan på hälsan, 

integritet och identitetsutveckling, mobbning, musik, bild och poesi samt klassens psykosociala 

arbetsmiljö. Detta innefattar den typ av läromedel som är av ämnesövergripande karaktär, där 

författarna presenterar helheter utgående från teman som omfattar delar från flera olika ämnen 

(se Wikman 2004). Det omfattar främst medicinska, sociala och psykologiska kunskaper, som 

grund för hur de fysiska, psykiska och sociala faktorerna påverkar varandra och vad detta kan få 

för konsekvenser på individ- och gruppnivå
4
 .  

 

Undervisningsmetod 

Grunden till metoden är samma som för den beskrivna gruppverksamheten för ensamma och 

mobbade elever. För att kunna arbeta enligt den metoden med hela klasser (20-30 elever) 

begränsades de terapeutiska momenten och de pedagogiska, undervisande momenten utökades. 

För att undvika att eleverna gick för djupt in i ett rollspel, gjordes istället gestaltande övningar 

som utgångspunkt för analys och samtal om roller och relationer.  

Dessa grundar sig på Augusto Boals (1980) tekniker om levande teater, och kallas bildteater. 

Syftet är att med denna teknik hjälpa gruppen att förenas, tänka i bilder för att sedan iaktta och 

studera bilden av till exempel en familj och till slut i ord beskriva vad man ser, träna sätta ord på 

känslor utifrån olika situationer och medvetandegöra de egna känslorna i förhållande till sina 

nära relationer. Genomgående förmedlar metoden ett lösningsinriktat förhållningssätt till 

problem. Det kan teoretiskt jämföras med ett salutogent perspektiv på hälsa och ohälsa 

(Antonovsky 1991).  

                                                      

4 Bilden hämtad från läromedlet(1996), framställd av författarna Ahlner & Hildingsdotter – 

Bengtsson. 
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Utvärderingen av läromedlet och det 

suicidförebyggande projektet   

Genom utvärderingen ville NASP ha svar på hur de elever som deltagit i projektet (åk 8) 

påverkats i jämförelse med en kontrollgrupp som inte fått utbildningen. Syftet var att undersöka 

i vilken mån självmordstankar och självmordsförsök, samt ungdomars benägenhet att söka 

hjälp, påverkades av utbildningen. Utvärderingen genomfördes åren 1997-2001 på ett antal 

Stockholmsskolor där vi tillsammans med NASP utbildade personalen som sedan genomförde 

utbildning på sina elever i åk 8. Elevutbildningen utvärderades med en enkät innehållande 32 

frågor om familje- och vänskapsrelationer, skolk, hälsa och livssyn. Enkäten besvarades före 

och efter interventionen med ett års mellanrum både i interventions- och kontrollklasserna.   

Före interventionen visade enkäten svaren att, av 2000 elever var det 293 som haft 

självmordstankar det senaste året. Av dessa hade 45% inte berättat det för någon, 35% berättat 

för en kompis och 20%  för förälder eller annan vuxen. Av de 83 som hade gjort 

självmordsförsök senaste året, hade 40% inte berättat för någon, 40% berättat för en kompis, 

och 20% för förälder eller annan vuxen. Interventionsgruppen (de elever som besvarat enkäten 

även efter interventionen) bestod av 1062 elever från årskurs 8 (bas), samt 953 elever från 

årskurs 9 (uppföljning). Kontrollgruppen bestod av 915 elever från årskurs 8 (bas) och 854 

elever från årskurs 9 (uppföljning).  

Resultat (NASP, Ramberg 2002; 2006) från utvärderingen
5
 visade en tendens till minskning av 

självmordsförsöken i interventionsskolorna, huvudsakligen för flickor – efter interventionen 

samt att elevernas förmåga att kommunicera med vuxna och söka hjälp hade förbättrats avsevärt 

efter interventionen. Lärarna på de skolor som fått utbildningen tyckte att tysta och blyga elever 

blivit mer synliga och att förmågan att identifiera sårbara elever hade ökat.  

Teoretiska utgångspunkter för läromedlet och 

gruppverksamheten 

Ett eklektiskt förhållningssätt till metoden som helhet, bildade den teoretiska referensramen. Det 

innebär en komplex arbetsmetod med olika komponenter, som var och en har sin målsättning 

(jfr Lindstein 1997). Målet på lång sikt var att förbättra deltagarnas problemlösningsförmåga 

och sociala agerande. Fem punkter som bygger på olika idéer, skapade grunden för 

arbetsmetoden. 

1. Likar hjälper likar – kamratstöd 

Att sammanföras med andra som har liknande problem och prata om dessa tillsammans, ger en 

känsla av gemenskap. Att dela problemet gör att det känns lättare. Att sedan kunna ge stöd till 

andra med liknande problem, blir ett sätt att använda sina negativa erfarenheter till något 

positivt. Känslan att kunna hjälpa andra trots att man själv har det svårt, stärker självförtroendet. 

Det visar resultat från Minnesotamodellens 12-stegs program, en kognitivt baserad 

behandlingsmodell utarbetad för att hjälpa kemiskt beroende ut sitt missbruk 

(www.aleforsstiftelsen.se/info). 

                                                      

5 www.ki.se/suicide  Stödmaterial för lärare okt 2007 (Pdf-fil, 134 Kb, sid. 20) 
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2. Gruppen som verktyg 

 Gruppens dynamiska möjligheter används för att lära av varandra, skapa vi-känsla och stärka 

gruppidentiteten. Den ger utrymme för återspegling av egna och andras reaktioner. De flesta 

mänskliga problem har sitt ursprung i relationer till andra människor. De faktorer som är viktiga 

med gruppformen, vad som gör ”nytta” har kallats gruppens kurativa faktorer. Dessa kan delas 

in i ”Förståelsefaktorer”, ”Känslofaktorer” och ”Handlingsfaktorer” (Corsini & Rosenberg 

1955)  

3. Verbalisering och gestaltning – en början till lösningar 

Genom att flera verbaliserar sin situation, erhålls en mångfaldig beskrivning av de gemensamma 

problemen. Dessa konkreta situationer arbetas sedan vidare med för att hitta lösningar. Som 

komplement till gruppsamtalen används psykodramaövningar. Fördelarna med att använda 

drama är att man både bearbetar och blir medveten om sina känslor. Moreno (1996) som var 

psykodramats grundare, uttryckte det på följande sätt: 

Genom att dra in deltagarnas upplevelser i här och nu, blir dessa mer tillgängliga och 

deltagarna får en ökad klarhet om sina känslor och reaktioner. De bidrar till att avlägsna 

försvar som man ibland brukar när man talar om någonting, istället för att tala om det här och 

nu.  Man får en uttrycksform för de elever som har svårt att berätta men lätt för att visa. Man 

får också möjlighet till symboliskt uttryck, varmed känslor och tankar lättare kan presenteras. 

Genom att börja handla på lek kan man också stimuleras till frigörande handlingar även i 

verkliga livet. Om eleven kan utföra något som övning, förbereder hon sig även att göra det i 

verkliga livet. (Moreno 1956) 

4. Mirakelförvandlingen – att skapa visioner 

Mirakelförvandlingen är en syntes av Augusto Boals Forumteater och Milton H Erikssons
6
  

”kristallkuleteknik”. Mirakelfrågan ger ett välformulerat mål och en vision av framtiden utan 

problem. Den ger hopp och möjligheter (Haley 1976).  

5. Individuella och gemensamma handlingsplaner 

I likhet med den ”lösningsinriktade korttidsterapin” inriktar sig denna metod på vad som 

fungerar och visioner om att det kommer att fungera i framtiden. Genom att skapa mål för sig, 

börjar det man gör att verka i riktning mot målet. Grundtankarna till den lösningsinriktade 

korttidsterapin kommer från den amerikanske familjeterapeuten och forskaren Steve de Shazer 

(Furman 1993). Detta kan jämföras med att fokusera på deltagarnas friskfaktorer utifrån ett 

salutogent perspektiv (Antonowsky 1991).    

                                                      

6 Milton H. Erickson (1901-1980), Amerikansk psykiater och familjeterapeut med hypnos som 

specialité 
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Tidigare forskning 

Tonårstiden och de psykosociala faktorerna 

I tonåren är frigörelsen från föräldrarna central, ungdomarna vänder sig allt mer från föräldrarna 

och till kamraterna. Då blir det extra viktigt att tillhöra en grupp och få spegla sig i jämnåriga 

för att utvecklas socialt (Homburger-Erikson 1988). Mobbning är ofta en av orsakerna till 

depressioner och självmordsbeteende hos barn och tonåringar, visar undersökningar (Ahlin 

Åkerman 2002). De som varit utsatta för mobbning under en längre period har ett behov av 

upprättelse. De behöver stöd att förändra en negativ självbild, hjälp att hitta sina resurser för att 

utvecklas positivt. Undertryckta aggressioner behöver få komma till uttryck i ord och genom 

skapande verksamhet. Aggressioner som har vänts inåt, mot självet, kan omvandlas till en 

energi som vänds utåt, för att skapa något positivt. De behöver få nytt hopp om att hitta 

lösningar för att kunna fungera i den sociala gemenskapen. De är inne i en ond cirkel som måste 

brytas (Antonovsky 1991). Deras roll som offer, måste de själva bryta, för att känna att de har 

makt att påverka sitt liv och sin utveckling (Byreus 1990) (Boal 1980).  

 När eleverna kommer in i skolans värld bär de med sig ett ”bagage” från sin familj och 

uppväxtmiljö. Där har de både hinder och möjligheter till utveckling i skolans sociala miljö. 

Detta kan beskrivas med begreppet ”Habitus” - de i kroppen och sinnet inristade vanor och 

dispositioner som människan har (Bourdieu 1991). Habitus är en produkt av en människas 

historia. De vanor barnet får i sin familj formar en uppsättning dispositioner. I sin hemmiljö lär 

sig barnet bland annat seder, normer och värderingar som tillhör den grupp det föds in i och 

lever tillsammans med. Tankar, ord och gärningar inkorporeras därmed i barnet. I detta skapar 

barnet en uppfattning om sig själv och sin identitet. Det mest avgörande för konstruktionen av 

habitus överförs utan att passera språket – med blickar, tonfall, miner och kroppsspråket. I alla 

samhällen är barn speciellt mottagliga för gester och kroppshållning, sättet att sitta och gå, 

ansiktsuttryck, en speciell ton i rösten (Fast 2008).  

Identitetsutveckling      

I skapandet av identiteten är den grad av grundläggande tillit som etableras under det första 

levnadsåret av mycket stor betydelse. Den amerikanska forskaren och psykoanalytikern Erik 

Homburger Erikson har haft stor betydelse för förståelsen av identitetsutvecklingen.  Han 

beskriver identiteten som ett fenomen i ständig rörelse och förändring genom de olika faserna i 

livet. Erikson har berikat och breddat den psykoanalytiska synen på de ungas utveckling och 

kriser genom att också se individen i växelverkan med samhället. Gruppidentiteten och den 

kulturella identiteten spelar en viktig roll för utvecklingen menar han. Våra olika roller i 

familjen och bland kamrater påverkar och påverkas av identiteten. Identitetsutvecklingen 

påverkas också av den enskildes uppfattning av sin egen kropp och sin relation till den 

(Homburger-Erikson 1988).   

Det centrala problem som ungdomar i alla kulturer ställs inför är ”att bli någon”, att utveckla 

”en bestämd personlighet i en social verklighet som man förstår, samt att skaffa sig en 

livgivande verklighetskänsla ur medvetenheten om att ens individuella sätt att bemästra tillvaro 

är en framgångsrik variant av hur människor omkring en bemästrar sin tillvaro och värdesätter 
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denna förmåga” (Erikson 1999). Erikson skiljer på begreppen ”självet” och ”identiteten” på 

följande sätt. Självet syftar på de grundläggande skikt i personligheten som skapar ett centralt 

mål – en känsla av varaktighet och kontinuitet, medan identitet syftar på individens sociala 

rollkomplex. Uttryckt med sociologen Antonovskys termer ”har en person med ett starkt själv 

och en fast identitet en stark känsla av sammanhang (KASAM) i sitt liv”. Han menar att den 

som har en stark känsla av sammanhang i tillvaron, har en hög förmåga att hantera utmaningar 

och svårigheter under livet, något som i hög grad är kopplat till livskvalitet och välbefinnande 

(Antonovsky 1991).  

En av de främsta förespråkarna för ett narrativt eller berättelseorienterat synsätt på människan, 

och speciellt hennes identitet och sätt att förstå världen, är den amerikanske psykologen Jerome 

Bruner (2002). Om identiteten och självkänslan säger Bruner att handlingsförmåga och 

handlingskraft är två viktiga aspekter av självet som anses universella. Han menar att 

självuppfattningen bottnar i känslan av att man kan initiera och genomföra handlingar på egen 

hand eller av egen kraft. Vidare säger han att framgång och misslyckanden är två viktiga 

drivkrafter i självutvecklingen. Bruner anser att, om handlingsförmåga och bedömningsförmåga 

är så centrala moment i konstruktionen av självet, måste skolans vardagliga verksamhet 

granskas med avseende på hur den bidrar till att stärka dessa två avgörande aspekter av 

personligheten.  

Skolans sociala uppdrag 

Kunskap och fostran är den obligatoriska skolans två grundläggande principer. Skolan ska fostra 

och den demokratiska värdegrunden om allas lika värde ska genomsyra alla ämnen, är inskrivet 

i läroplanen (Lgr 2011). Vad innebär denna fostran?  Det handlar om att fostras till en väl 

fungerande samhällsmedborgare. Människan formas av sin omgivning, tex familj och skola, en 

fortlöpande påverkan i riktning mot större mognad och önskvärt socialt beteende. I skolans 

sociala uppdrag ingår både att förmedla demokrati genom att etablera och upprätthålla en 

gemensam värdegrund, samt att främja hälsa och bidra till elevernas personliga utveckling -  

hälso uppdraget. Under Läroplanen 2011 (Skolverket.se); Kursplaner för grundskolan och 

gymnasiet; Skolans värdegrund och uppdrag; Mål och riktlinjer; Normer och värden, är ett av 

målen att eleven: ”Kan samspela med andra i möten. Kan leva sig in i och förstå andra 

människors situationer och utveckla en vilja att handla också med det bästa för ögonen”.   

Socialkonstruktionism som är ett socialt orienterat tänkande, baseras på den ryska forskaren 

Vygotskijs
7
  inlärningsteorier, främst hans betoning av språkets och det sociala och kulturella 

sammanhangets betydelse för lärande och utveckling, samt hans sätt att utveckla och förena 

olika synsätt som påverkar inlärning. Forskare som inspirerats av Vygotskij har, förutom 

språket, även betonat den betydelse som olika slags redskap har för vår interaktion med 

omvärlden. Lärande ses här som en social process vilken förutsätter interaktion och 

kommunikation med andra med hjälp av mer eller mindre sofistikerade redskap (Bråten 1998). 

Både Lpo-94 och Lgr-11 bygger på Vygotskijs teorier om lärande.  

 

                                                      

7 Lev S. Vygotskij (1896-1934), rysk pedagog och psykolog 
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Livskunskap i skolan 

Projektet FOLKS (Forskning om Livskunskap i skolan)  undersöker livskunskap, ett nytt ämne 

som har uppstått inom svensk skola. Under de senaste 10 åren har en rad skolor börjat undervisa 

i livskunskap, utan stöd i nationella kursplaner, på eget initiativ. Ämnet har uppstått utifrån ett 

behov ”underifrån”, det vill säga skolornas och skolaktörers behov i skolvardagen (FOLKS 

2010).  Forskningen visar att förekomsten av Livskunskap är ett utbrett fenomen över hela 

Sverige. Innehållet i metoderna för livskunskapsaktiviteterna varierar kraftigt. Flera skolor 

uppger att Livskunskap inte är något ”eget” ämne utan ingår i andra ämnen och kurser samt i 

skolans övergripande etik och värdegrundsarbete. Några framträdande forskningsfrågorna är:  

 

 Varför Livskunskap som fenomen framträtt i svensk skola och förts i olika riktningar?  

 Varför begreppet Livskunskap?  Vilka föreställningar om livet och vad som är kunskap om 

livet ligger implicit i detta språkbruk?  

 Vilka utmaningar och möjligheter ligger i livskunskapsämnet för skolan och för 

lärarutbildningen? Vilka är konsekvenserna för lärarprofessionen och hur kan den förstås 

och komma att utvecklas i framtiden? 

 Hur har kommunaliseringen av skolan påverkat lokala företeelser? Budget och huvudmanna 

frågans perspektiv på livskunskap, på kommunal nivå.  

 

Forskarna ser möjliga förklaringsmodeller i internationell kritisk forskning om en samtida 

”terapikultur” i vilken populärpsykologi och terapi uppvärderats och fått inflytande inom många 

olika praktiker. Ett delprojekt finner klangbotten i en hälsodiskurs där fokus är hur skolan 

arbetar för att förebygga ohälsa inom ramen för Livskunskapspraktiken.  

Pågående internationella samarbeten finns. En forskargrupp i Warwick England, letar 

jämförbara uttryck i engelsk skolkontext; Personal Social Health Education (PSHE) som finns i 

den engelska läroplanen för grundskolan, samt bruket av olika program som ska stärka sociala 

kompetenser i synnerhet Social and Emotional Learning (SEAL).  Kontakt finns också med 

Island som utvecklar ämnet ”Lifsleikni” (livskunskap) som är ett obligatoriskt ämne i isländsk 

skola där de arbetar med att ta fram en ny läroplan. Parallella företeelser till livskunskapen i den 

Norska grundskolan undersöks också. 

Livskunskapsämnet har kommit att utgöra en viktig roll för skolornas värdegrundsarbete, att 

arbeta för jämställdhet och allas rätt till lika behandling samt att uppfylla skolans hälsouppdrag, 

till exempel alla barns rätt till ett gott och hälsosamt liv genom att under sin skoltid erbjudas 

samma kunskapsinnehåll och möjligheter till reflektioner över livsfrågor (Löf 2011). 

Livskunskapens karaktär har visat sig vara mycket varierad, både vad det gäller innehåll, 

arbetssätt, motiv och strategier för styrning. Den baseras på delar från ett flertal olika 

vetenskapliga discipliner som medicin, psykologi, pedagogik, folkhälsovetenskap och sociologi. 

En stor del av innehållet i skolornas livskunskap handlar om personlig utveckling. Vikten av en 

bra självkänsla framhålls.  

Alldeles oavsett vilka arbetssätt som skolor föredrar att använda sig av i klassrummet, görs 

livskunskap till ett projekt för personlig utveckling: Barnen ska anpassa sig efter lokalt 
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formulerade ideal som exempelvis att kontrollera ilska, acceptera sig själva eller göra goda 

hälsoväl (Löf 2011 s111). 

Detta kan ses som en motsägelse till målet med värdegrunden, att stödja barns 

identitetsutveckling menar Löf. ”Från att i läroplanen vara gemensamt demokratiskt fundament 

görs värdegrunden inom ramen för livskunskap om, i den lokala skolpraktiken, till en 

värderande markering mot enskilda elevers icke önskvärda beteenden, känslor och åsikter” (Löf 

s115). Vilka värden förväntas eleverna lära sig som en del av sitt deltagande i de olika 

programmen om livskunskap, frågar Löv i sin forskning.   

Barnsyn/barnperspektiv 

En viktig utgångspunkt i analysen av livskunskapsundervisningen i skolan är att synliggöra 

barnperspektivet menar Löf och frågar sig hur barndomen ser ut betraktad genom skolämnet 

livskunskap. Hon menar att vuxna måste förändra sin syn på barn och acceptera barndomen som 

en social kategori i samhället, se barn som sociala aktörer och medskapare av sociala identiteter 

och samhällerliga ideologier. Avhandlingens sammanfattande diskussion avslutar Löv med 

slutsatsen:  

Min analys av skolämnet livskunskap visar att skolan står inför ett allvarligt problem med att 

genomföra det sociala uppdrag som man ålagts. Lösningen är inte enkel, men framstår som 

allt mer uppenbar: Skolan behöver återta kontrollen över sitt sociala uppdrag (Löf 2011, s185). 

Livskompetens  

Begreppet Livskompetens har använts i olika sammanhang för att definiera kunskaper som är 

viktiga för barn och ungdomar att få lära sig i skolan. Ilona Antal-Lundström  (2006), har i sin 

forskning studerat hur estetiska verksamheter kan bidra till att utveckla elevernas 

”resurskunskap”. Med det menar hon olika färdigheter att hantera mänskliga kulturkodsystem, 

som tillägnas genom att utöva språk, matematik, bild, rörelse och musik. Enligt Ilona Antal-

Lundströms teori är livskompetensen trefaldig: 

Den sociala kompetensen får individen genom fostran. Den yttrar sig i en inre balans och 

stabil karaktär, att individen förstår andra människor och kan samarbeta med dem och att hon 

är lojal mot viktiga samhälleliga värderingar. 

Kommunikativ kompetens innebär en bred och mångfaldig kontakt med omvärlden som yttrar 

sig i att individen kan använda sig av de viktiga mänskliga kulturkodsystemen. 

Kognitiv kompetens innebär en välfungerande struktureringsförmåga, att individen förstår 

fakta, kan behärska en abstrakt logisk tankeprocess och att individen kan organisera fakta i 

meningsfulla strukturer (Antal-Lundström 2006). 

Socialt och emotionellt lärande  

På flera håll i världen pågår arbetet med ”Life Skills Training”, ett begrepp som förekommer i 

internationella sammanhang. Det kan betecknas som en ram för olika psykosociala program 

som utvecklats för skolan. Metodutveckling av undervisningsprogram för främjande av den 

emotionella kompetensen pågår i USA sedan början av 80-talet. Det är mot bakgrund av 
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psykologins och hjärnforskningens nya insikter som olika forskare visar hur den emotionella 

kompetensen kan stärkas. En fråga som kommit fram är vad skolan kan göra för att fostra hela 

eleven, genom att föra in både förnuft och känsla i undervisningen. Flera skolor har ett ”nytt 

slags ämne” på schemat, ett ämne som syftar till att ge barnen en grundläggande emotionell 

fostran. Tankar förs fram om att framtidens skola rutinmässigt ska lära ut förmågor som 

själviakttagelse, självkontroll, empati, konsten att lyssna, samarbete och konfliktlösning. Man 

menar att den emotionella och sociala kompetensen är en förutsättning för att kunna inhämta 

annan kunskap (Goleman1997).     

Kunskapssyn och utbildning ur ett historiskt 

och kulturpsykologiskt perspektiv 

 För att få en djupare förståelse för det handlingsutrymme, som under olika historiska epoker 

funnits tillgängliga för lärare och elever, samt förståelsen för den roll som pedagogiska texter 

och källmaterial kan spela i utbildningssystem, kan en historisk tillbakablick vara till hjälp.  

Läroboken blev normbildande när det gällde vilken kunskap som räknades som viktig i skolan, 

enligt Selander (2003). Det fanns skolkunskap och sådant som man lärde sig på fritiden. 

Skolans uppdelning och viktning mellan olika slags kunskaper har sina rötter tillbaks till 

antikens tankevärld.  Då grundlades en logocentrisk vetenskapssyn.  Teoretisk kunskap ställdes 

mot praktisk.  Där uteslöts bland annat förmågan till omdöme ur kunskapsbegreppet. I vår tids 

skola, som kan karakteriseras med hjälp av metaforerna parlamentet/laboratoriet, blir förmågan 

till omdöme och praktiskt kunnande allt viktigare menar Selander.   

Från slutet av -90 talet har skolan förändrat definitionen på begreppet fostran genom en vidgad 

kunskapssyn. Läroplanskommitten
8
, räknade i sitt betänkande (-92) praktiskt yrkeskunnande till 

kunskap, samt även emotionell och etisk kunskap. Det visade också Lärarutbildningskommitten
9
 

där de kallade (-97) ”att handla med gott omdöme” för kunskap (Selander 2003; Fjällström 

2003).  

Behov av nya ämnesområden  

Selander tar upp behovet av förnyelse inom vad skolan definierar som ämnen. Skolämnena 

stämmer inte överens med universitetsdisciplinerna menar han. Redan för 50 år sedan 

utvecklades dessa i en annan riktning än skolämnena, och skolämnena tappade sin 

forskningsanknytning. Det finns idag många kunskapsområden som inte har någon motsvarande 

hemvist i skolan, menar Selander och ger som exempel biofysik, biokemi, sociologi, 

socialantropologi, arkeologi, etnologi och film. Vad som betraktas som ett ”ämne” är historiskt 

betingat, säger Selander och menar att skolan idag tycks vara uppbyggd kring ämnestraditioner 

som återspeglar universitetsämnenas indelning på 1800-talet. Detta mot bakgrund av ny 

förståelse av lärande och institutionell inramning menar han:  

Antingen vi lutar oss mot läroplansforskning, kommunikationsforskning eller forskning kring 

lärande i relation till pedagogiska texter framträder en bild där individens sociala sammanhang 

                                                      

8 Grunden för Lpo94 och dagens kursplaner lades av 1991 års Läroplanskommitte i betänkandet 

Skola för utbildning (SOU 1992:94) 

9 Tillsattes 1997 på initiativ av riksdagen 
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betonas, där lärandet är mångfasetterat och sker i samspel med andra, där 

kommunikationsmönstren har blivit alltmer komplexa och där texter som används är 

multimodala (2003 s 237).   

Fostrans mening 

Kunskap och fostran är den obligatoriska skolans två grundläggande principer. Roger 

Fjellström, docent och universitetslektor på institutionen för filosofi och lingvistik vid Umeå 

universitet, höll en föreläsning om ”fostrans mening” vid ett forskarseminarium arrangerat av 

Göteborgs universitet 2002
10

 .  Avsikten var att undersöka om begreppet ”fostran” kan ges en 

mindre negativ och fostransideologiskt belastad innebörd, som skulle vara mer användbar i 

skolsammanhang. Fjällström utgår från frågan om fostran begreppsligt bör skiljas från lärande?  

Han påpekar att man i den svenska skolan med begreppet ”fostra” avser elevernas värderingar, 

karaktär och beteenden, och med ”lära” avser deras kunskaper och färdigheter.  Men vari ligger 

skillnaden, frågar han.  Engelskans ”educate”, franskans ”educer” och tyskans ”bilden”, har en 

innebörd som täcker båda sakerna.  

Fjällström gör en jämförelse mellan fostransbegreppet och innebörden i ”teaching”, att lära ut. 

Han utgår ifrån tre kriterier som måste vara uppfyllda, med hänvisning till en tolkning av Israel 

Scheffler
11

 . 1. Lärarens handling/handlingssätt uttrycker en avsikt att lära någon något – 

avsiktskriteriet. 2. Lärarens strategi i handlande/handlingssättet för lärandet inte orimligt får 

antas sannolikt leda till det åsyftade lärandet – rimlighetskriteriet. 3. Lärarens 

handlande/handlingssätt har en elementärt rationell karaktär - utförandekriteriet eller 

rationalitetskriteriet.  Fjällström diskuterar sedan i vilken utsträckning även fostransbegreppet 

bör uppfylla dessa kriterier, genom att problematisera själva distinktionen mellan lärande och 

fostran. Han kommer därefter fram till att de kriterier på lärandebegreppet som Scheffler ställer 

upp, även tycks kunna gälla för fostransbegreppet. Men han leder sedan över till frågan om det 

ändå inte finns avgörande skillnader mellan inlärning och fostran eftersom vi använder ordet 

fostra när vi avser elevernas värderingar och beteenden, men lära när vi avser deras kunskaper 

och färdigheter?  

För att ytterligare analysera fostransbegreppet tar han upp ytterligare två kriterier som rör målet 

för lärargärningen. 4. Karaktärskriteriet, att fostran är något som avser personlighet eller 

karaktär, samt 5. Det etiska kriteriet, att det ska vara en ideal personlighet eller karaktär som ska 

åstadkommas. Utbildningsfilosofen Wolfgang Brezinka
12

  särar inte på dessa begrepp enligt 

Fjällström. Hos honom flyter något mentalt/psykiskt och något moraliskt/karaktärsmässigt 

samman i det han kallar utbildningsmål. Enligt Brezinka är utbildningsmål i grunden ingenting 

annat än personlighetsideal, dvs. uppfattningar om personligheten sådan den bör vara. Han anser 

att ”det är godtyckligt att separera något mentalt – kunskaper och färdigheter – från värden, 

normer och karaktär”. Även de senare har en tankemässig eller mental sida, och det är 

förmodligen möjligt att de skulle kunna instrueras på samma sätt som exempelvis matematik. 

Han ser också sambandet mellan kunskaper och karaktärsaspekten, att de utgör dispositioner för 

                                                      

10 IPD-rapporter Nr 2003:03 

11 Israel Scheffler, ”the Concept of Teaching,s.27 

12 Wolfgang Brezinka, Belifs, Morals and Education 
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att orientera och styra språk, tanke, känsla och handling på önskvärda sätt. Kunskaperna kan på 

så sätt bli en integrerande del i individens personlighet – och därmed föremål för idealbildning 

menar Fjällström.  

Skyddsfaktorer och salutogent tänkande 

Bakom utarbetandet av många förebyggande program för barn och ungdomar ligger de 

skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa och självmordsbeteende under uppväxtåren som framkommit 

i undersökningar (WHO - NASP 2003, 2005)
13

 . Dessa består av: Familjemönster, Kognitiva 

faktorer och personlighet, samt Kulturella och sociala faktorer. 

Familjemönster: 

Bra relationer till övriga familjemedlemmar 

Stöd från familjen 

Kognitiva faktorer och personlighet: 

Goda sociala färdigheter 

Tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra den egna situationen 

Förmågan att söka hjälp när svårigheterna blir för stora, exempelvis i den egna situationen. 

Benägenheten att be om råd när viktiga beslut ska fattas. 

Öppenhet för andra människors erfarenheter och lösningar. 

Öppenhet för nya idéer och ny kunskap. 

Kulturella och sociala faktorer: 

Social integration, exempelvis genom deltagande i olika former av föreningsverksamhet, 

idrott, musik, dans, teater etc. 

Bra relationer till jämnåriga. 

Bra relationer till lärare och andra vuxna. 

Stöd från andra relevanta personer.  

 

Detta tänkande i skyddsfaktorer har starka beröringspunkter med ”salutogenes” som myntades 

av den medicinske sociologen Aron Antonovsky (1991) och betyder ”hälsans uppkomst”. 

Salutogenes beskriver människors resurser och kapacitet att skapa hälsa. 

                                                      

13 Världshälsoorganisationens stödmaterial för lärare och annan skolpersonal anpassat till svenska 

förhållanden 
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KASAM - den salutogena teorin  

 Antonovskys intresse för salutogenes väcktes i samband med att han under 1970-talet gjorde en 

utvärdering av hur kvinnor i Israel, med olika etnisk bakgrund, anpassat sig till klimakteriet. I 

utvärderingen ställdes även frågan om kvinnan suttit i koncentrationsläger under andra 

världskriget. Resultatet visade att ungefär en tredjedel av kvinnorna som under ungdomstiden 

varit i koncentrationsläger upplevde sig ha en god psykisk hälsa. Detta fick honom att börja 

fundera hur det kom sig att dessa kvinnor som genomgått en av livets största fasor upplevde att 

de hade tillfredsställande hälsa, trots att de levt under en så hög stressbelastning. 

År 1979 formulerade Antonovsky sin första teoretiska modell för att öka förståelsen av 

relationen mellan stressfaktorer, coping och hälsa. Han utgick i sin forskning från att fråga sig 

vad det är som gör att vissa människor klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll, och till 

och med kanske växer och utvecklas genom svårigheterna. Den viktigaste faktorn som 

befrämjar hälsan visade sig vara att människan upplever en känsla av sammanhang i tillvaron 

(KASAM). Antonovsky definierar KASAM enligt följande: 

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

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

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga,(2)de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga och (3)dessa krav är utmaningar värda investering och 

engagemang (1991 s 41). 

KASAM består av komponenterna; (1) Begriplighet, (2) Hanterbarhet, (3) Meningsfullhet. 

Dessa är avgörande för hur man ser på sig själv utifrån ett salutogent perspektiv:  

1. Begriplighet (jag vet) hör ihop med den egna upplevelsen av att tillvaron är ordnad och 

sammanhängande, istället för kaotisk och oförklarlig. Man känner att det finns ett visst 

mått av förutsägbarhet i det som händer.  

2. Hanterbarhet (jag kan) handlar om till vilken grad man upplever att de resurser som står 

till ens förfogande kan möta de krav man ställs inför.  

3. Meningsfullhet (jag vill) är den viktigaste komponenten, den så kallade 

motivationskomponenten. Den handlar om vikten av att känna sig delaktig i de 

processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter 

Dessa komponenter ligger till grund för den KASAM-nivå man har, vilken kan mätas med det 

av Antonovsky utformade instrumentet KASAM 29, samt den kortare versionen KASAM 13.    

Hur är generella motståndsresurser kopplade till hälsa?  

De generella motståndsresurserna (GMR) definierar Antonovsky som fenomen som ger 

livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultat, och en balans mellan 

över och underbelastning. Återkommande livserfarenheter av det slaget bygger upp KASAM. 

GMR kan vara intelligens, jagstyrka, pengar eller socialt och kulturellt stöd, det vill säga 

resurser som kan hjälpa till att behålla god hälsa trots yttre och inte påfrestningar.  Dessa 

livserfarenheter är intimt sammanlänkade med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (-
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91:42). GMR ger erfarenheter som befrämjar utvecklingen och upprätthåller en stark KASAM. 

Dess motsats, begreppet generella motståndsbrister (GMB) ger livserfarenheter som fördärvar 

ens KASAM (se Berit Nilsson 2004) .  

Hur och varför befrämjar en stark KASAM hälsa?  

Antonovsky menar att det beror på hur vi reagerar på de livs stressorer vi utsätts för. Kärnan i 

det salutogena synsättet är att människan befinner sig i ett dynamiskt tillstånd av obalans, ett 

tillstånd mellan spänning och stress. Antonovskys hypotes: ”styrkan på KASAM har direkta 

fysiologiska effekter och att den, på sådana vägar, påverkar hälsotillståndet” (Antonovsky 1991 

s 189). Han menar att styrkan i KASAM är avgörande för möjligheterna att förebygga ohälsa. 

Hur förhindrar man att spänning omvandlas till stress? 

En person med stark KASAM bedömer sannolikt en stressor som mer positiv och mindre 

konfliktfylld eller ofarlig, än en person med svag KASAM. Förmågan att kognitivt och 

känslomässigt ordna sin perception av stressorer, tillsammans med möjligheten att möta dem – 

bidrar till framgångsrik problemhantering, enligt Antonovsky. 

Dynamiska aspekter på KASAM 

KASAM utvecklas under barn och ungdomsåren, stabiliseras runt 30 och är stabilt livet ut enligt 

Antonovsky. Vid den ena ytterpunkten kan livserfarenheterna inom alla livssektorer övertyga en 

om att livet är kaotiskt, ohanterbart och meningslöst. ”Någonstans i mitten finns den som har en 

medelmåttig KASAM, stärkt av erfarenheter inom vissa områden och försvagad av erfarenheter 

inom andra. Mot slutet av vårt vuxna livs första årtionde, när vi har sorterar ut eller accepterat 

motstridigheterna inom de olika livssektorerna, har vi fått en bestämd placering på KASAM-

kontinuet” (1991).   

För den som i tidigt vuxenliv har en svag KASAM blir livet som en ond cirkel. GMB kommer 

att spela en alltmer framträdande roll allt eftersom den ena stressoren efter den andra fortsätter 

att försvaga KASAM. Detta är statistiska och inte individuella kliniska förutsägelser menar 

Antonovsky. För en enskild individ kan ett slumpmässigt möte, ett modigt beslut eller en utifrån 

initierad förändring leda till betydande förändringar i KASAM-nivån i båda riktingarna, menar 

han. Om möjligheterna till terapeutisk förändring av KASAM säger Antonovsky: 

Utan mycket betydande, ganska radikala förändringar i de institutionella, sociala och 

kulturella miljöer som formar människors livserfarenheter, är det en utopi att förvänta sig att 

ett möte, eller till och med en serie möten, mellan klient och behandlare kan förändra KASAM 

i någon nämnvärd omfattning. Ens hållning till världen, formad under årtiondens lopp, är 

alldeles för djupt rotat fenomen för att kunna förändras i sådana möten (1991 s 155).  

Men han ger också ett par exempel på att det finns sätt på vilka yrkesmänniskor med ansvar för 

relationen mellan psykosociala faktorer och hälsa, kan påverka KASAM. Dels tillfälliga och 

underordnade förändringar, dels mer betydande förändringar. Han anser också att detsamma 

torde gälla alla former av terapi som befrämjar en varaktig och konsekvent förändring av 

människors reella livserfarenheter. 
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KASAM – instrumentet 

Instrumenten KASAM 29 och KASAM 13 finns presenterat som bilaga i boken ”Hälsans 

mysterier” (Antonovsky 1991). Det består av ett frågeformulär med 29, resp. 13 frågor och 

kallas ”livsfrågeformulär”. Skalan är en sjugradig semantisk skala med minimipoäng 29 och 

maximipoäng 203 för 29-items versionen, samt minimipoäng 13 och maximipoäng 91 för 13-

items versionen. Ju högre värde desto starkare känsla av sammanhang. 

Antonovsky konstruerade en skala bestående av 4 aspekter som beskriver olika dimensioner av 

ett stimuli: (1) Modalitet, (2) Ursprung, (3) Krav, (4) Tidsreferens, samt en femte aspekt som 

består av de tre KASAM-komponenterna begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. (-91;104)  

För 13-items versionen har KASAM-komponenten begriplighet 5 items, hanterbarhet 4 items, 

meningsfullhet 4 items.  

Instrumentet har använts i åtskilliga studier och dess validitet och reliabilitet har testats i över 20 

länder. Svensk forskning (Jakobsson 2008) visar att ”reliabiliteten är ganska god” och att 

validiteten har ”evidens för acceptabel concurrent validity i de flesta åldrar” men att det inte 

finns ”någon entydig evidens för instrumentets construct validity mer generellt”.  

Enligt Jakobsson visar instrumentet inte helt övertygande stabilitet över tid. ”Således behövs 

mer longitudinell forskning för att säkerställa Antonovskys teori om att KASAM verkligen är 

stabilt från vuxen ålder och till livets slut” menar Jakobsson. 

Tidigare forskning (Langius & Björvell 1996) bedömer att ”KASAM formuläret mäter en 

dimension av förmågan att hantera stressrelaterade problem – som inget annat formulär gör”. 

Forskarna föreslår att beslutsunderlaget för behandling och omvårdnadsplanering för patienter 

med svåra kroniska sjukdomar, bör inkludera en bedömning som görs med KASAM-formuläret. 

De menar att detta kan öka förståelsen för varje persons/patients egen förmåga att hantera sin 

situation efter behandling. 

Berit Nilsson (2004) visar i sin forskning hur olika samhällsfaktorer kan ha påverkat människors 

sänkning av KASAM-nivån, tex arbetslöshet, sjukdom, sjukskrivning, skilsmässa, försämrade 

arbetsvillkor, genom att göra livet mindre förutsägbart, begripligt och hanterbart och därmed 

sänka deras känsla av sammanhang. Antonovskys hypotes att stabiliteten återfinns hos dem med 

hög en hög KASAM, bekräftades i Nilssons forskning:  

Genom att studera olika faktorer relaterat till KASAM, kan man visa på det som är 

utvecklingsbart. Att skapa resurser, friskfaktorer, att inrikta sig på de allmänna 

motståndsresurserna är grundläggande”.  I processen mot läkning kan vårdgivare inom skilda 

professioner lyfta fram olika perspektiv, bygga på det friska och klarlägga i vilka situationer 

och sammanhangen patient har möjlighet till inflytande (Nilsson, Svensk rehabilitering 2/-04).   

Stödgrupper   

En grundtanke med alla stödgrupper är att deltagarna har liknande erfarenheter som de kan dela 

med varandra för att få stöd och hjälp av gruppens samlade kunskap. Gemensamt för 

stödgrupperna för barn och ungdomar är också att de, oavsett vilken målgrupp de riktar sig till, 

har liknande innehåll med i förväg utformade ramar och rutiner. Detta för att deltagarna lättare 

ska kunna känna tillit i gruppen och kunna känna en förutsägbarhet i vad som kommer att ske 

vid varje gruppträff för att minska stressen hos barnen och ungdomarna. Arbetsmodellen är en 
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form av psykosocialt arbete med grupper, professionellt ledarledda och strukturerade. Man kan 

säga att ”det är en pedagogisk metod med terapeutiska effekter”. Syftet med stödgrupper är att 

förebygga psykisk ohälsa, det är inte behandlande (Forinder & Hagborg 2008). 

En manualbaserad stödgruppsverksamhet med en tydlig teoretisk utgångspunkt är den Finska  

”Vertti”,  på svenska Barnkraftprogrammet – med parallella grupper för föräldrar (Söderblom 

2005).  Där utgår resilienceteori förklaringsmodell. Enligt resilienceteorin är den ackumulerande 

mängden av riskfaktorer och tillgången till skyddande faktorer i barnens liv avgörande för hur 

de utvecklas. Till riskfaktorerna räknas de olika föräldraproblem som fokuseras i 

gruppverksamheterna, men även kamratproblem, social isolering, dålig självkänsla/stigma och 

beteendeproblem hos barnen själva. Till skyddande faktorer räknas att ha förståelse för sin 

situation; förmågan att hantera problem känslomässigt och praktiskt, dvs positiv coping. Sociala 

relationer och stöd i att söka hjälp när man behöver, en positiv självuppfattning, hoppfullhet och 

framtidstro, är också viktiga skyddsfaktorer, som kan bidra till resilience, dvs motståndskraft 

och återhämtningsförmåga i en utsatt livssituation (Skefving 2012). 

Utvärdering av stödgrupper 

Thomas Lindstein (1995; 1998; 2001;2008) har gjort en longitudinell studie av Ersta 

Vändpunkten. Studierna har en tydlig kvalitativ inriktning och fokuserar på vad som hände i 

grupperna – personalens roll och barnens och ungdomarnas agerande, upplevelser och de 

lärdomar de tog med sig – mer än effekterna av insatsen Barnen och ungdomarna hade i de 

flesta fall upplevt sitt deltagande positivt, det hade gett dem redskap att handskas med vardagen, 

nya kunskaper och insikter och även nya handlingsstrategier (Skerfving, 2009). Lindstein 

analyserar i sin forskning utvärderingsmaterialet utifrån ett KASAM-perspektiv: 

Tillsammans med intervju- och direktobservationsmaterial utgör enkätmaterialet grunden för 

en analys av Ersta Vändpunktens verksamhet ur ett KASAM-perspektiv. Frågan som ställs i 

denna analys är om verksamheten i sig är begriplig, hanterbar och meningsfull ur barnens och 

ungdomarnas eget perspektiv (2001).  

Stödgruppsverksamhet utgör enligt Lindsteins forskning ett salutogent sammanhang som stöder 

barn och ungdomar i deras utveckling (2008). 

”Hur vet vi att det hjälper? Om effektutvärdering av stödgrupper för 

barn och ungdom” 

FOU-rapport (Skerfving  m fl 2012). Syftet med rapporten var, dels att utveckla, pröva och 

validera en modell för effektutvärdering av stödgrupper för barn och unga att användas i 

löpande verksamhet av stödgrupper i Uppsala län, dels att vidareutveckla modellen genom 

digitalisering och bearbeta och analysera all data som samlats in under projektet.   

Som metod valdes kvantitativ inriktning, då det var kunskaper av gruppinterventionens effekter 

som efterfrågades. Den utvärderingsmodell som togs fram bestod bland annat av formulären: 

Livsstegen (Nagy 2004; Wiklund et al, 1992) – som avser att mäta upplevd och förväntad 

livskvalitet i nutid och framtid, samt KASAM 13 (Antonovsky -91) som avser att mäta Känsla 

av sammanhang hos barn och ungdomar. Prövningen visade att båda dessa formulär var 

användbara. Resultaten från adherence-prövningen visade att grupperna var jämförbara – 

innehållet varierade, men byggde på samma grundmodell – Children are people too (CAP). 
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Mätningen med KASAM 13 visade sammanfattningsvis, dels att de 41 barn och ungdomar (14-

21 år) som besvarade formuläret vid förmätningen hade sämre känsla av sammanhang (50,7) än 

ungdomar i normalbefolkningen (63,7) (Forinder et al 2008). Efter interventionen (34 individer) 

hade KASAM ökat signifikant, och vid det tredje mättillfället (30 individer) efter sex månader 

hade den ökat ytterligare (59,9). Gruppdeltagandet hade således haft en positiv effekt på 68% av 

de ungdomar som hade deltagit i alla tre mättillfällena (25 individer). Närmare en tredjedel hade 

inte förbättrat sin känsla av sammanhang. Mängden insamlade data var dock ännu för liten för 

att visa signifikanta resultat för alla mätningar och mätningar hade bara genomförts vid två 

tillfällen. Barnens och ungdomarnas framtidstro och hoppfullhet ökade efter 

gruppinterventionen som också bidrog till en förbättrad övergripande psykisk hälsa och upplevd 

livskvalitet. Stödgruppens intentioner, att få hjälp att förstå svåra situationer och att få delta i ett 

meningsfullt och meningsskapande sammanhang hade sannolikt bidragit till resultaten menade 

utredarna.  

I rapportens slutdiskussion konstateras vikten av att se närmare på enskilda individers resultat 

för att identifiera de barn och ungdomar som inte är hjälpta av stödgrupp som enda insats utan 

behöver mer hjälp. Detta bland annat för att stödgruppen har en preventiv intention och inte är 

behandling (Forinder et al 2008). Att resultaten från databearbetningen i de flesta fall visade 

signifikanta skillnader först vid 6-månadersuppföljningen förklarades med att det kan bero på, 

att det är genom en ny prototyp typ av livserfarenheter, som upprätthålls under flera år, som 

KASAM kan förändras enligt Antonovsky (1991). Utredarna tillägger i slutorden att förutom de 

kvantitativa mätmetoderna behövs även kvalitativa data som till exempel kan ge svar på 

frågorna: Hur upplevde barnen och ungdomarna själva gruppinsatsen? Vad bidrog till att de 

kände sig hjälpta eller missnöjda?   

Internationella studier om stödgrupper för tonåringar med kronisk 

sjukdom 

En systematisk genomgång av psykologiska insatser för ungdomar och unga vuxna som lever 

med kronisk sjukdom gjord av en forskargrupp från barnsjukhus och universitet i Australien 

(Sansom-Daly et al 2012) beskriver att det finns en ökad insikt om att ungdomar och unga 

vuxna med kroniska sjukdomar vanligtvis upplever psykologiska problem. Syftet med 

genomgången var att söka gemensamma, effektiva, ingripande komponenter för att generera 

tydligare rekommendationer för framtida åldersanpassade, evidensbaserade metoder att utveckla 

för denna målgrupp. Av 1233 vetenskapliga artiklar, valdes slutligen 25 studier ut att granskas. 

13 av dessa handlade om diabetes, 7 om cancer och 5 studier handlade om andra sjukdomar.  

Resultatet av genomgången visade betydande positiva resultat från pedagogiska interventioner 

med information om sjukdomen och dess psykosociala konsekvenser, samt kunskapsbaserad 

praktisk utbildning i adaptiva copingstrategier för att hantera nuvarande och framtida 

stressfaktorer. Insatser som undervisade om kommunikationsförmåga, där praktiska moment 

ingick till exempel rollspel och hemuppgifter, med minst 6 sessioner under minst 3 månader, 

verkade mest benägna att uppnå positiva resultat. Slutsatser; ”Stödgrupper med 

kunskapsbaserade intentioner levererade över flera sessioner ger mest positiva resultat för 

tonåringar med kronisk sjukdom” (2012).  
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En studie från Nederländerna (Last et al 2006) visade positiva effekter av psycho-educational 

gruppintervention, omfattande sex sessioner, för tonåringar med kronisk sjukdom. Totalt 109 

patienter deltog i utvärderingen. Interventionsprogrammet baserades på kognitiva teorier som 

handlar om hur tanke - känsla – handling påverkas av varandra och syftar till att ändra negativa 

eller förvrängda tankar till mer positiva och relevanta. Programmet innehöll även praktiska 

moment såsom rollspel och modellering. Efter interventionen förbättrades bland annat 

patienternas sjukdomsrelaterade sociala förmågor – copingstrategier. Att få dela erfarenheter 

med andra patienter associerades till minskade känslor av ångest.  

Metod 

Urval av deltagare 

Urvalet har skett i tillsammans med personalen på det aktuella barnsjukhuset. Jag har informerat 

teamen på olika avdelningar om möjligheten att bjuda in tonåringar till 

stödgruppsverksamheten. Sjuksköterskor och läkare har sedan bedömt behovet av insatserna för 

sina patienter. Kontaktsjuksköterskor tog fram adresser till samtliga med samma diagnos inom 

åldersgruppen 13 – 18 år.  

Inbjudan till deltagare 

En inbjudan utformades med text och bild, där syftet och innehållet i verksamheten beskrevs (se 

bilaga 1.), som skickats till samtliga grupper.  Dessutom skrevs en speciell inbjudan med 

aktuella datum för varje gruppdeltagare. Inbjudan skickades ut i början av skolornas höst och 

vårtermin, cirka 1-2 månader innan verksamheten startades. Första sammankomsten bestod av 

ett informationsmöte om verksamheten med möjligheter att ställa frågor. Där var samtliga 

intresserade föräldrar och patienter välkomna. Veckan efter informationsmötet startade 

stödgruppen för de tonåringar som efter informationsmötet beslutat sig för att delta.     

Beskrivning av grupperna  

Fyra grupper för deltagare med Diabetes, fyra grupper för deltagare med Epilepsi, en grupp för 

deltagare med Turners syndrom, samt en grupp för deltagare med Lung-allergi genomfördes. 

Antal deltagare per grupp varierade från 5-10 ungdomar mellan 13-18 år. 

Uppläggning och genomförande  

Under åren 2007-2011 genomfördes tio olika grupper. Varje grupp träffades 6 gånger med en 

veckas uppehåll, 2 timmar per gång, samt en informationsträff med föräldrarna innan starten 

och en avslutningsträff. Några grupper har också haft en uppföljningsträff efter några månader 

enligt önskemål från deltagarna.  Delar av läromedlet ”Mentalt förebyggande hälsovård – ett 

undervisningsmaterial i livskompetens”, användes till samtliga grupper. Kapitlen anpassades till 
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målgruppen. Följande kapitel användes: Känslornas påverkan på hälsan, Stress och 

konflikthantering, Psykisk kris, Identiteten, Handlingsplan, mål och visioner. 

I de tre senast genomförda grupperna fick även föräldrarna träffas i grupp parallellt med 

tonåringarna, varannan vecka 3 gånger samt gemensam träff tonåringar och föräldrar sista 

gången. 

Utvärderingsmetoder/TEST 

Kvantitativa utvärderingarna i form av enkäter fylldes i direkt före första och direkt efter sista 

gruppmötet. Den senast genomförda gruppen har även fått fylla i enkäterna 6 månader efter 

avslutad grupp, på ett uppföljningsmöte med gruppledarna. Informanterna satt avskilt och fyllde 

i enkäterna i samma rum som verksamheten bedrevs. Gruppledarna fanns tillgängliga i rummet 

för eventuella frågor.  Deltagarnas enkäter var kodade och lämnades anonymt till handledarna. 

Utvärderingsinstrument:  

KASAM 13 (Känsla av sammanhang). Aron Antonovskys (1991) frågeformulär med 13 frågor 

som är en förkortad version av ursprunget med 29 frågor. Antonovsky har själv valt ut de 13 

frågorna som ingår i formuläret (se bilaga 2.). För varje fråga finns 7 svarsalternativ. 

Formuläret är validierat för svenska förhållanden(Hanson & Olsson 2001) och har tidigare 

använts i svensk forskning om ungdomar (Forinder et al 2005; Olsson 2007; Hagqvist & 

Andricht 2004).  

Livsstegen (The Ladder of Life). Mäter upplevd livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro. 

Instrumentet har använts för livskvalitetsstudier sedan 1950-talet. Det mäter en persons Over all 

Life Satisfaction genom en skattning av nutida, tidigare och förväntade framtida livskvalitet 

(Nagy 2004; Wiklund et al, 1992). Originalformuläret som är anpassat till vuxna, frågar efter 

dåtid, nutid och framtid i ett femårsperspektiv, men i denna version används ett kortare 

tidsperspektiv med tanke på barnens ålder och förmåga att relatera till långa perspektiv.  

Formulärets utformning; ”Här är en figur som skall föreställ livets stege. Översta steget skall 

föreställa bästa tänkbara liv för dig. Nedersta innebär sämsta tänkbara liv”. Stegen är på en skala 

från 1 till 10 (se bilaga 3.).   

Utvärderingsinstrument fördelade på antal grupper och deltagare  

Turners, 1 grupp   

2008, flickor 5, Utv: Livsstegen, före och efter, samt 1 år efter interventionen 

Diabetes, 3 grupper     

2007, fl-p , 9 före-6 efter mätning. Utv: DES och KASAM13 

2008, fl-p, 14 före-7 efter mätning. Utv: DES och Livsstegen  

2010, fl-p, samt föräldragrupp, 13 före - 9 efter mätning. Utv: DES och Livsstegen 

Epilepsi, 3 grupper 

2007, flickor 5 st.  Utv: Livsstegen och KASAM13  



 

 21 

2008, pojkar 5 st. Utv: Endast frågor efter, KASAM för svår, några hade kognitiva svårigh. 

2011, fl-p 8 st, samt föräldragrupp. Utv: Livsstegen och KASAM13, före och efter 

interventionen. 

Lung-allergi, 1 grupp  

2011, fl-p 6 st, samt föräldragrupp.  Utv: Livsstegen och KASAM13, före och efter 

interventionen, samt efter 6 månader. 

Sammantaget: 

Livsstegen (The Ladder of Life): 6 grupper, varav 3 med parallella föräldragrupper. 

DES (Diabetes Empowerment Scale): 3 grupper, varav 1 med parallella föräldragrupper 

KASAM 13: 4 grupper, varav 2 med parallella föräldragrupper 

Kvalitativa utvärderingar  

Detta har skett dels genom utvärderande frågor till deltagarna efter varje grupps avslutning, dels 

genom djupintervjuer med deltagare, genomförda av studenter på socialhögskolan i fyra olika 

C-uppsatser som handlar om fyra av mina genomförda stödgrupper. Två uppsatser handlar om 

deltagare med diabetes (Henrik Andersson ht 2008), (Andersson & Öst vt 2009), och två 

handlar om deltagare med epilepsi (Jenny Hybner vt 2008), (Lindqvist & Thell vt 2011).  

Djupintervjuer med sammanlagt 12 deltagare från stödgrupperna har gjorts genom de fyra C-

uppsatserna. 

Metoddiskussion - processbeskrivning 

Mina reflektioner över hur gruppverksamheten har uppfattats av deltagarna, hur jag som 

handledare och forskare har tänkt och hur det har påverkat min syn på verksamhetens 

utveckling.  Om hur erfarenheterna blir text skriver etnologerna Ehn och Klein: 

Erfarenhet är ett destillat av livets myllrande flöde, en provisorisk sammanfattning av 

händelser och känslor som inte kan ordna sig själva. Det är det som blir kvar när livet går 

vidare: kontentan. Erfarenhet är halvägs text, en distanserad verklighetsupplevelse. Så fort 

intrycken formulerats avlägsnar man sig från det ännu oformulerade ögonblicket före 

intellektualiseringen (Ehn&Klein 1994 s 39).  

Det har funnits vissa svårigheter med min roll som både gruppledare och forskare i 

verksamheten. Som gruppledare var min intention att försöka förstå hur varje deltagare fungerar 

utanför gruppen, för att i gruppen kunna handleda dem mot det uppsatta målet med 

verksamheten. Inom forskarrollen har min uppgift varit att välja ut utvärderingsmetoder, se till 

att de gemomförs och att sedan sammanställa och redovisa resultaten. Sammanställningen av 

den kvantitativa utvärderingen har jag gjort tillsammans med kollegor på mitt arbete. 

Deltagarnas ID var kodad.  

Jag har inte själv gjort djupintervjuerna med deltagarna efter verksamheten. Den kvalitativa 

utvärderingen som består av djupintervjuer som gjorts av studenter på socialhögskolan (C-

uppsatser från 4 grupper) har jag gjort en sammanställning av. Där har jag endast plockat ut 
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direktcitat från deltagarna och författarna. Mitt urval blir givetvis subjektivt, men målet var att 

få svar på mina forskningsfrågor som handlar om hur deltagarna har uppfattat läromaterialet och 

vad de anser att de fått ut av verksamheten.  

 Jag har varit medförfattare till läromedlet som användes i grupperna, vilket kan ses som en 

svårighet. Hur objektiv kan jag då vara när jag väljer ut och tolkar det som kommer fram? Jag 

har använt detta material tidigare till andra grupper, då det utvärderades av en forskare vid 

NASP (Ramberg 2002, 2008) som inte deltog i verksamheten. Det innebär att jag hade en 

förkunskap om hur materialet fungerat för tonåringar. Det underlättade min planering inför 

starten av verksamheten. Skillnaden var att jag hade en annan målgrupp än tidigare, en mer 

homogen grupp av tonåringar som hade gemensamma erfarenheter av att leva med kronisk 

sjukdom.    

Som gruppsamtalsledare fick jag ny kunskap av deltagarna när de berättade hur de upplevde att 

leva med sin kroniska sjukdom i vardagen. Dels hur de praktiskt hanterade problemen och hur 

de känslomässigt upplevde det. Det ledde till att jag kunde utveckla samtalen och styra dem i 

riktning mot målsättningen med verksamheten. 

Känslomässigt fick deras berättelser mig att känna tillförsikt över deras sätt att formulera sina 

svårigheter och hur de hanterar dem. Det var glädjande att se hur respektfullt och empatiskt de 

förhöll sig till varandra. Detta har varierat i de olika grupperna, liksom deras respekt och tillit 

till mig som gruppledare har varierat från grupp till grupp.  

I den första gruppen visade informanterna sig osäkra på min roll. De ifrågasatte syftet och 

uttryckte att jag styrde samtalen i fel riktning (Andersson 2008). Jag var osäker på var jag skulle 

lägga tyngdpunkten i samtalen. De tyckte att vi pratade för lite om sjukdomen och för mycket 

om det psykosociala. Det fick mej att ändra inriktningen och styra samtalen mer mot 

sjukdomen. I nästa grupp lade jag tyngdpunkten på sjukdomen. Då framkom det i utvärderingen 

(Hybner 2008) att de fått prata för lite om det psykosociala. Efter att informanterna förmedlat 

denna viktiga kunskap, tolkade jag det så att de inte själva kunde se kopplingen mellan 

sjukdomen och dess psykosociala konsekvenser. Jag blev därefter mer tydlig med att påtala 

sambandet och noga med att låta sjukdomen och dess psykosociala konsekvenser, få lika 

mycket utrymma i samtal och övningar.   

En informant uttryckte i djupintervju efter verksamheten att min roll förmodligen var ”att sitta 

och iaktta och analysera dem” (Andersson 2008). Jag såg inte på min roll som 

gruppsamtalsledare på det sättet, ville inte uppfattas så. Min intention har varit att lyssna, 

försöka förstå och stötta deltagarna i att uttrycka hur de tänker och vad de känner. Men vid 

närmare eftertanke kan jag se att jag delvis hade den analyserande rollen också. För att kunna 

förstå och veta hur jag ska kunna vara de stöd jag vill för gruppen, måste jag också iaktta och 

analysera.  

I intervju med deltagare från en av diabetesgrupperna (Andersson & Öst 2009) ifrågasätter en av 

respondenterna varför gruppledarna måste vara kuratorer. ”Hon säger att hon har svårt för att 

prata inför dem då det känns som att de dömer och predikar. Att bli predikad för, av någon som 

inte själv har diabetes känns fel”, säger hon enligt författaren. Vidare berättar respondenten att 

hon inte tycker det var fel på gruppledarna som personer, snarare deras yrke. Istället för 

kuratorer föreslår hon att sjuksköterskor skulle kunna vara gruppledare” säger författaren.  



 

 23 

Ovanstående tolkning av författaren till uppsatsen, speglar en uppfattning om yrkesgruppen 

kuratorer. Uppfattningen att kuratorer ”predikar och dömer” bygger säkerligen på att de kan 

uppfattas så ibland, men det professionella arbetssättet grundar sig på det motsatta, som är aktivt 

lyssnande (Forinder & Hagborg 2008). Om jag uppfattats så av någon av deltagarna, hade jag 

verkligen misslyckats, tänkte jag. Min ambition var, att med hjälp av en frigörande pedagogik 

(Boal1980) få deltagarna själva att komma på lösningar, samt ge utrymme för övriga deltagarna 

att berätta hur de löst ett problem som någon annan i gruppen tagit upp, att lära av varandra.  

Innan jag startade den första tonårsgruppen på sjukhuset, fick jag höra av sjuksköterskorna att 

tonåringarna oftast inte ville träffa kurator och att de inte ville prata om sina problem. Detta 

stämde inte med min erfarenhet. Då jag tidigare prövat en liknande verksamhet inom skolan, där 

det visat sig att tonåringarna hade ett stort behov av att prata om sina problem och att de tyckte 

det kändes bra och viktigt. I utvärderingen som gjordes av NASP (Ramberg 2002, 2008) sa en 

av eleverna ”Äntligen är det någon som frågar oss om dessa viktiga saker, det är ingen som 

gjort det tidigare”. 

Analysverktyg  

Utifrån läsningen av tidigare forskning har jag valt att tolka materialet med hjälp av följande 

centrala begrepp: 

KASAM  

Beskriver en känsla av sammanhang som innefattar i vilken utsträckning människan upplever 

tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky 1991). Begreppet speglar den 

förutsättning en individ har för att handskas med situationer som upplevs som svåra. 

Salutogenes  

Hälsobringande faktorer, så kallade friskfaktorer. Dels psykiska och sociala förmågor, dels 

faktorer i miljön som påverkar hälsans utveckling. Kan liknas vid ”Skyddsfaktorer” (NASP-

WHO) .  

Stödgrupp  

Psykosocialt inriktad professionellt ledarledd och strukturerad gruppverksamhet (Forinder & 

Hagström 2008)  

Identiteten  

Den egna känslan av vem du är och hur andra uppfattar dig. Begreppet ”identitet” syftar på 

individens sociala rollkomplex (Erikson 1999).  

Livskompets  

De psykosociala kunskaper en människa har som bidrar till förmågan att klara av sitt liv och de 

problem som uppstår. Kunskaperna omfattar social, kommunikativ och kognitiv kompetens 

(Antal-Lundström 2002).  
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Databearbetning och statistisk analys 

För de olika diagnostiska grupperna redovisas i beskrivande syfte först på individnivå, utfallen 

från mätning 1 (M1) och mätning 2 (M2), tillsammans med ev. skillnaden i poäng mellan M1 

och M2 (förändring från M1 till M2). Sammanfattande utfall i KASAM och LoLife fr M1 och 

M2 presenteras gruppvis för de olika diagnosgrupperna deskriptivt (medelvärde, 

standardavvikelse). Därefter analyserades effekten av gruppdeltagandet genom att 

diagnosgruppsvis jämföra gruppmedelvärdena för KASAM och LoLife vid M1 resp. M2 med 

hjälp av beroende t-test: 

(1) För KASAM jämfördes medlevärdet för hela skalan först, och därefter dessutom 

utfallet specifikt för item nr 12 i KASAM (meningsfullhet).  

(2) LoLife analyserades på samma sätt med t-test avseende utfallet för skattad 

livskvalitet (nu resp i framtiden) genom att jämföra gruppmedelvärdena vid M1 resp. M2 med 

hjälp av beroende t-test.  

Analyserna gjordes genomgående med tvåsvansade test och en tillämpad signifikansnivå på 

0,05.  Bearbetning och statistisk analys gjorde med hjälp av Microsoft Excel och 

statistikprogrammet SPSS vs. 20,0.  
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Resultat  

KASAM 13 livsfrågeformulär  

Resultat gruppvis per individ 

Tabell 1. Lung-Allergi (LA) 2011.    

ID-kod 

Summa 

Kasam M1 Endast M1 

Summa 

Kasam M2 Differens 

 

  

 

  

 
LA-01 72 

 

73 1 

LA-02   75   

 
LA-03   72   

 
LA-04 48 

 

46 -2 

LA-05 51 

 

63 12 

LA-06 65 

 

63 -2 

Figur 1. Lung-allergi (LA) grupp 2011 

Figur 1: Lung-allergi gruppen visar att de flesta (4 av 6) ligger över normalmedelvärdet (63,7) i 

M1. I M2 ligger dessa kvar på ungefär samma värde. Två av dessa deltagare, vilka hade relativt 

högt KASAM, deltog inte i M2. Av de två deltagare som låg betydligt under medel i M1, höjde 

den ena betydligt (12p) sitt KASAM upp till normalmedelvärdet i M2.  

Variationsbredd: M1; 48-75 poäng. M2; 46 -73 poäng. 
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Tabell 2. Epilepsi (EP) grupp 2011 

 

ID-kod 

Summa 

Kasam M1 Endast M1 

Summa 

Kasam M2 Differens 

EP-01 54 

 

61 7 

EP-02 55 

 

56 1 

EP-03 62 

 

60 -2 

EP-04 56 

 

69 13 

EP-05 53 

 

57 4 

EP-06 57 

 

53 -4 

EP-07   55   

 EP-08 61 

 

55 -6 

 

 

Figur 2. Epilepsi (EP) grupp 2011 

Figur 2: Epilepsigruppen ligger samtliga i en radie strax under normalmedelvärdet, men inom 

standardavvikelsen (12). En deltagare som låg bland de lägsta (56) höjde betydligt (13p) i M2. 

Två andra deltagare som låg under medel i M1, gjorde också en större (7 resp 4p) höjning i M2. 

En deltagare som låg nära medel i M1 (61) sänkte en större del (6p) i M2. 

Variationsbredd: M1; 53-62 poäng. M2; 53-69 poäng. 
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Tabell 3. Diabetesgrupp (D) 2007 

 

ID-kod 

Summa 

Kasam M1 Endast M1 

Summa 

Kasam M2 Differens 

 

  

 

  

 D-01 64 

 

64 

 D-02 50 

 

52 2 

D-04 43 

 

44 1 

D-05   60   

 D-07 66 

 

54 -12 

D-09 67 

 

75 8 

D-11   46   

 D-12 58 

 

65 7 

D-13   59   

 
 

Figur 3. Diabetesgrupp (D) 2007 

 

Figur 3: Diabetesgruppen visar att de flesta ligger i den övre delen av standardavvikelsen för 

normalmedelvärdet i M1. En deltagare som låg strax över medel i M1, höjde betydligt (8p) i 

M2. En deltagare som låg strax under medel i M1 höjde också betydligt (7p) i M2. En deltagare 

som låg strax över medel i M1 sänkte betydligt (11p) till under medel i M2.  

Variationsbredd: M1; 43-66 poäng. M2; 44-75 poäng.  
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Figur 4.  Samtliga 3 gruppers medelvärde, mätning 1 och 2 

 

Samtliga 3 grupper har ett medelvärde i M1 som ligger under normalmedelvärdet (63,7), men 

inom ramen för standardavvikelsen (12). Samliga grupper höjer medelvärdet i M2. Ingen av 

grupperna har kommit upp till normalmedelvärdet i M2.  

Epilepsigruppen har lägst medelvärde i jämförelse med de andra två grupperna i M1. Den 

gruppen har gjort en något större höjning (2,1) i M2.  

Diabetesgruppen ligger mellan de andra två grupperna i medelvärde i M1. Den har gjort den 

lägsta höjningen (1,0) i M2. 

Lung-allergigruppen ligger högt av grupperna i medelvärdet i M1, den har gjort den högsta 

höjningen (2,3) i M2. 
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Figur 5  Medelvärdet för gruppernas skattning av fråga 12. 

Figur 5. Fråga 12: ”Hur ofta har Du en känsla av att det är liten eller ingen mening med vad Du 

gör i Ditt dagliga liv?” 

Meningsfullhetskomponenten anses vara den viktigaste komponenten (Antonovsky -91) av 

KASAM eftersom det är motivationskomponenten.  

Samtliga grupper höjer skattningen med ungefär samma värde i M2.  

Epilepsigruppen skattar betydligt lägre i M1, än de andra 2 grupperna.  
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Livsstegen frågeformulär, resultat på 

gruppnivå 

 

Figur 6. Skattad livskvalite i nuet, ( skala 1-10) mätning 1 och 2 

 

 

Samtliga 4 grupper skattar mellan 6 och 7, (relativt högt) i M1, samt skattar ett högre värde i 

M2. 

Lung-allergigruppen skattar högst i M1, och gör den näst högsta höjningen (1,25) i M2. 

Epilepsigruppen gör en nästan obefintlig höjning i M2.  

Diabetesgruppen gör också en mycket liten höjning i M2. 

Turnergruppen skattar lägst av grupperna i M1, och gör den största höjningen (1,33) i M2. 

En uppföljning efter ett år är gjord med Turnergruppen som visar att uppgången håller i sig för 

samtliga deltagare. 
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Figur 7. Skattad livskvalite ett år framåt, ( skala 1-10) 

 

Samtliga 4 grupper skattar mellan 7 och 9 i M1, något högre än de skattade i figur 6. 

Epilepsigruppen skattar lägst i M1, och gör ingen höjning i M2. 

Lung-allergigruppen skattar högst i M1, och gör en obetydlig höjning i M2.  

Diabetesgruppen gör en lite större höjning (1,25) i M2 som visar statistisk signifikans (0,02). 

Turnergruppen gör den högsta höjningen (1,33) av grupperna i M2. 
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 Analys 

Samtliga KASAM-värden, sammanställning 

Sammanlagt 23 personer fyllde i KASAM-formuläret före interventionen. Direkt efter 

interventionen fyllde 17 personer i formuläret. 6 personer föll bort i mätning 2.  

Bortfallet kan förklaras med att verksamheten varit förlagd direkt efter skoltid 17.30. En del 

hade lång restid till lokalen. Fritidsaktiviteter har ibland prioriterats till exempel sporter. 

Läxläsning inför prov. Sjukdom. 

Förhållandet till normalmedelvärdet per individ i M1 och M2,  

Lägsta värde för KASAM 13 – frågeformulär är 13, högsta värde 91. Normalmedelvärdet för 

KASAM 13 har uppmätts till 63,7, med standardavvikelse 12,07 (Forinder, Löf & Wienarski 

2005). 

Det sammanlagda resultatet för gruppera, tabellerna 1, 2 och 3 visar att tio personer höjde sitt 

KASAM-värde med sammanlagt 56 poäng och sex personer sänkte sitt KASAM-värde med 

sammanlagt 28 poäng, 1 person låg på samma poäng i M1 och M2 (64).  

Det innebär att en större del av deltagarna höjde sitt KASAM-värde efter interventionen, samt 

att den totala höjningen (56 poäng) för samtliga grupper var dubbelt så stor som den totala 

minskningen (28 poäng).  

I samtliga tre grupper var det en deltagare som låg under normalmedelvärdet i M1, som höjde 

sitt KASAM betydligt i M2. I epilepsigruppen som hade flest deltagare (7) var det ytterligare 

två av de som låg under normalmedelvärdet i M1, som gjorde en större höjning i M2. 

I de två större grupperna, epilepsi och diabetes, var det en deltagare i varje grupp som sänkte sitt 

KASAM betydligt i M2, dessa låg nära eller över normalmedelvärdet i M1. 

När man tittar på värdena per individ i samtliga grupper framträder mönstret att de som gör en 

betydlig höjning i M2 (5 delt.) legat under normalmedelvärdet i M1. De  som sänker sitt 

KASAM betydligt i M2 (2 delt.) , låg nära eller över normalmedelvärdet i M1.  

Slutsats: En större del av deltagarna höjde sitt KASAM (10 av 17). Av de 6 som sänkte sitt 

KASAM hade 4 nära eller över normalmedelvärdet. En person hade samma värde före och efter, 

64 poäng! Poängen för samtliga deltagare, räknat med höjningar och sänkningar jämnade ut sig 

mot normalmedelvärdet 64 poäng i M2. Det visat att samtliga deltagare tenderar att röra sig mot 

normalmedelvärdet efter interventionen. 

Förändringar i M2 över 2 poäng, ”plus” och ”minus” per grupp och 

deltagare: 

Lung-allergi totalt 4 pers:  +12. 

Epilepsi totalt 7 pers:  +7, +13, +4,   -4, -6 

 Diabetes totalt 6 pers:  +8, +7,  -12  
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Medelvärde per grupp KASAM 13 - livsfrågeformulär 

Samtliga 3 grupper har ett medelvärde i M1 som ligger under normalmedelvärdet, men inom 

standardavvikelsen. Samtliga grupper höjer medelvärdet i M2. Ingen av grupperna kommer upp 

till normalmedelvärdet i M2 men ligger relativt nära (inom 4,0). På gruppnivå blir höjningarna 

ganska små (högst 2,3). 

Medelvärdet : ”Det finns inget bestämt bästa värde för KASAM,  men studier har visat att ett 

normalt gott värde från KASAM formuläret med 13 frågor ligger runt 64. Standardavvikelser 

uppåt och neråt på 1.5-2 poängenheter betyder fortfarande ett gott värde för KASAM.  

Både alltför låga och alltför höga värden indikerar alltså någon form av ohälsa. (Löf, personlig 

kommunkation, 16 maj 2008).” Citat från C-uppsats av Jenny Hybner Tibbling. 

Antonovsky nämner inget om vilket som är bästa värde för KASAM, men att det inte behöver 

vara bäst att ha högsta poäng. Han menar att det kan tyda på en rigid KASAM. När det gäller 

tonårstidens utveckling av KASAM, menar han att den är i en ”omvälvande förändringsfas” 

bland annat för att tonårstiden bedöms vara kaotisk för de flesta och därför kommer förmodligen 

de livserfarenheter som lagts till grund för en stark eller svag KASAM att ”rivas upp” (-91).  

Livsstegen, medelvärdet på gruppnivå - sammanfattning 

Skattad livskvalitet i nuet, M1 och M2 visar att samtliga grupper skattar ett värde som ligger 

strax över mitten av skalan (1-10) i M1 och samtliga gör en höjning i M2.   

Skattad livskvalite ett år framåt visar att hoppet stiger för alla utom Ep-gruppen. 

Diabetesgruppen som hade flest deltagare (12) höjde sitt värde signifikant i M2. 

Jämför med FOU-rapport 2012, där formuläret Livsstegen besvarades av 231 barn och 

ungdomar, 144 flickor och 87 pojkar i åldrarna 7-23 år. Värderingen av livskvalitet i nuet och 

framtiden hade ökat signifikant – särskilt för flickorna som inledningsvis skattade lägre än 

pojkarna (Skerfving 2012) 

Jämförelse mellan KASAM-värdena och Livsstegen. 

Livsstegen korrelerar till viss del med KASAM - livsfrågeformuläret. Båda mäter livskvalitet 

men på olika sätt. Medan KASAM mäter förmågan att förhålla sig till sitt liv inom olika 

områden, och utifrån det speglar personens livskvalitet, mäter Livsstegen endast hur personen 

själv bedömer sitt liv utifrån ”bästa tänkbara liv och sämsta tänkbara liv”. Det kan ändå vara 

intressant att jämföra om de med lägre KASAM skattar lägre livskvalitet och de med högre 

KASAM skattar högre livskvalitet. 

Epilepsigruppen skattar lägst medelvärde i jämförelse med Lung-allergi och Diabetesgruppen, 

både med Livsstegen och KASAM 13 – formuläret. Epilepsigruppen gör den största höjningen 

av KASAM i M2, men en obefintlig ökning med Livsstegen. 

Lung-allergi gruppen skattar högst medelvärde i M1 i båda formulären. Den gör en höjning i 

M2 med båda formulären. 

Turnergruppen som endast fyllt i Livsstegen, ligger lägst av grupperna i M1 men gör de högsta 

höjningarna i M2. 
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Resultat - kvalitativ utvärdering 

Sammanställning av djupintervjuer med deltagarna från de fyra C-uppsatserna. 

Direkt citat av deltagarnas och författarnas egna ord utifrån följande frågor: 

 

1. Hur upplevde deltagarna sitt behov stödgruppsverksamheten? 

2. Hur beskriver deltagarna upplägget och programmet? 

3. Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten? 

 

Diabetesgrupp 2007 

C-uppsats HT 2008, ”Ung och diabetiker - en studie om huruvida stödgruppsamtal kan öka unga 

diabetikers psykosociala hälsa”, Henrik Andersson, Stockholms universitet, Institutionen för 

socialt arbete. Fyra informanter intervjuades, 3 flickor och 1 pojke 

 

1. ”Skönt att se andra ungdomar med samma sjukdom, livet är ändå som ett vanligt liv, 

som för en frisk person, fast du har diabetes” (Informant X3). 

”Samtliga tillfrågade ansåg att stödgruppen varit värdefull med anledning av att de fått 

möjlighet att träffa nya kompisar som haft en vardag som liknat deras egen” (Författaren).  

2. ”som Brittmari sa då så var det sån där livskunskap, men eftersom jag hade livskunskap 

i skolan så tycket jag att det var väldigt tråkigt”(Informant X1). 

”Själva gruppen var ju bra och så, men jag tyckte att fokus på träffarna var ju mer som 

…det kunde vara vilken grupp som helst. Jag tyckte inte direkt det var någonting som rörde 

diabetes, vilket jag tyckte var synd” (Informant X2). 

”Hon ändrade ju faktiskt lite grand på upplägget eftersom alla tyckte att vi skulle fokusera 

lite mer på diabetes…det tyckte jag var bra” (Informant X2 ). 

”På frågan om det talades tillräckligt mycket om diabetes svarade alla fyra intervjupersoner 

nej” (Författaren). 

 

3. ”Utav det vi pratade om tycker jag inte att jag lärde mig så mycket, det var så där 

allmänt som man pratar om i skolan med mobbing typ stress, jag kunde tycka att det var 

onödiga ämnen som vi tog upp, jag kanske lärde mig lite om diabetes när jag pratade 

med kompisar i gruppen” (Informant X3 ). 

”Även fast det var lite flummigt och lite sådär så tyckte jag ändå att det var okej, dom gör 

precis som jag, och det tyckte jag var skönt” (Informant X1).  

”Två av respondenterna menade att de mådde bättre efter att ha deltagit i 

stödgruppsverksamheten, medan två menade att de mådde likadant som tidigare” 

(Författaren). 
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Epilepsigrupp 2007  

C-uppsats VT 2008, ”Tonårstjejer med epilepsi – upplevelser om utformandet av 

stödgruppsverksamhet”, Jenny Hybner, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Två informanter intervjuade, flickor. 

 

1. Hur upplevde deltagarna sitt behov av stödgruppen? 

”Det var de jag ville, hitta några som har samma erfarenhet som jag har.”(A) 

”Jag var i det stadiet att jag verkligen ville ta itu med min epilepsi.”(A) 

”För att se hur det är. För jag har inte träffat någon annan som har epilepsi.”(B) 

”Jag tror att vi, alltså dom som har sjukdomar, behöver grupper. Kanske för att få ur sig pratet 

och lära känna andra som har samma sjukdom, att alla på något vis känner likadant. Som med 

cancer, alla är säkert olika men alla har något gemensamt.”(B) 

 

2. Hur beskriver deltagarna upplägget och programmet? 

”Första gången fick vi prata väldigt öppet med varandra om fritidsintressen, Idol, Lets dance 

och lite sådana grejer, så det var väldigt bra och vi fick lära känna varandra.”(A) 

”Vi skrattade ju jättemycket och hade jätteroligt tillsammans! Dom hade ju nästan svårt att få 

stopp på oss ibland.”(B) 

”Ja när jag såg temana så kände jag att de är precis de här jag vill prata om. De är precis de här 

som är mitt problem! Jag hade väl en bild framför mig hur jag trodde allting skulle se ut men 

den bilden, vi kom aldrig riktigt så långt som jag hade föreställt mig att vi skulle komma till.(A) 

”Vi skulle visa med kroppsspråk att vissa sträckte på sig väldigt mycket, och gick väldigt 

bestämt och det var de med hög status. De som var lite mer försiktiga hade huvudet nerböjt och 

tog inte ögonkontakt och sådär. Så den övningen kommer jag ihåg och den tyckte jag var bra 

faktiskt. För statusdiskussionen var bra, den var alla med i och där hade alla olika syn på status 

också så den träffen var väldigt givande.”(A) 

 

3. Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten? 

”Nej, alltså för mej gjorde det inget att prata om epilepsi. Så det var bra. Jag var glad att folk 

vågade prata om det alltså. Att de vågade prata om sig själva och hur de hade det.”(B) 

”Sedan jag, att om man bara vågar erkänna att man har epilepsi och att man behöver hjälp så 

tror jag att all hjälp finns, det är bara att plocka på sig.”(A) 

”Även om tonårsgruppen var lite oseriös så var det mycket bättre stämning och det kändes bra 

att få prata med några i ens egen ålder.”(A) 

”Det bästa med gruppen var gemenskapen. Den var ganska självklar, man var ju alltid glad när 

man kom hem.”(B) 
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Diabetesgrupp 2008 

C-uppsats VT 2009, ”Ungdomar med diabetes – studie av en stödgruppsverksamhet”, Moa 

Andersson & Hanna Öst, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Tre 

informanter intervjuades, flickor. 

 

1. Hur upplevde deltagarna sitt behov av stödgruppen? 

”Ungdomar med kronisk sjukdom behöver lika mycket stöd som andra tonåringar, men tror 

ändå att de kan behöva lite mer för de har ändå någonting mer i bagaget” (Informant). 

”I samtliga intervjuer kommer det fram att stödgrupper behövs. De tycker även att friska 

ungdomar har rätt till stödgrupper om de behöver det, då alla ungdomar har sina olika problem” 

(Författarna). 

 

2. Hur beskriver deltagarna upplägget och programmet? 

”Man visste vad man hade att förvänta sig och vad man skulle göra för någonting. Det tycker 

jag kändes bra, för då visste man och slapp den här oron innan” (Informant).  

”I intervjuerna framkom att gruppverksamheten hade pedagogiska inslag, ungdomarna nämner 

att de fick lära sig att hantera stress, vilket lyftes fram som positivt. En ungdom berättar att 

gruppmedlemmarna själva fick diskutera sig fram till hur man kan tänka i olika situationer. Det 

ses som en roligare form av lärande” (Författarna).  

”Sjukdomen fanns alltid i bakgrunden vad som än diskuterades, även om den inte alltid togs upp 

så glömdes den aldrig bort helt” (Informant).  

”I början var det lite för djupt och sen blev de lite mer båda och sedan sista gången blev det bara 

kompissnack, men det är väl så det ska vara, det ska vara kul också” (Informant). 

”Temana beskrivs som relevanta, eftersom de handlar om sådant som alla ungdomar går 

igenom. Samtliga respondenter tyckte det var positivt att sjukdomen inte var i fokus” 

(Författarna).  

 

3. Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten? 

”De här småsakerna i vardagen som kunde vara jobbiga, att jag inte är den enda som har dem i 

vardagen utan det finns andra också. Det känns skönt att veta, även om det är svårt att gå 

igenom någonting, så kan man ändå se det positiva i det och försöka göra det bästa av 

situationen” (Informant).   

”Alla respondenter pratar om värdet av att träffa andra i samma situation. De beskriver att 

fördelarna ligger i att höra hur andra har och har haft det, hur de upplevt olika situationer och 

vilka känslor de haft kopplade till dessa” (Författarna). 
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Epilepsigrupp 2011 

C-uppsats HT 2011, ”För att de som inte har epilepsi, de förstår inte riktigt”, Amanda Lindqvist 

& Maria Thell, Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete. Tonårsgrupp med 

parallell föräldragrupp. Tre tonåringar och tre föräldrar intervjuades. 

 

1. Hur beskriver deltagarna upplägget och programmet? 

”Nej jag minns inte precis hur de gick till. Men det var många övningar. Varje gång var en och 

en halv timme och det var kanske… alltså vi gjorde ju inte bara övningar utan vi pratade ju om 

det med ledarna också, om epilepsin och så. Men kanske en timme på varje gång. Och vi 

pratade i början och slutet.” 

”Vi pratade om vad vi gjorde på fritiden och så. Vad har ni gjort den här veckan och sånt. Och 

det var det vi ville göra och prata om. Man vill väl prata om epilepsin lite men samtidigt bara 

vara med vännerna.” 

 

2. Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten? 

”Ja, det var att få träffa nya vänner och lära sig lite mer. Jag visste knappt något om epilepsi. Så 

att träffa dem och så, så fick de förklara hur deras anfall var och så, de är bara skönt och de är 

snälla och roliga. Och de vet hur det är. Men andra kompisar, eller det beror på vilka kompisar i 

sådana fall, men då kan med vissa känna sig utanför.” 

”Man fick träffa andra som hade epilepsi, träffa andra som hade något gemensamt. Ja, för det 

hjälper andra epileptiker förstå att de inte är de enda, så att de verkligen kan förstå hur de känns, 

för att de som inte har epilepsin, de förstår inte riktigt.” 

 

”Jag har lärt mig mer om epilepsi, vi pratade om att de där med att epilepsin, den är fortfarande i 

hjärnan även fast man inte har anfall så påverkar den och det där. Och sen lärde vi oss något 

mer, vilket jag inte kommer ihåg vad det var.” 

 

3. Hur ser deltagarna på föräldrarnas deltagande i stödgruppen? 

”Jag och mamma har förstått att epileptiker behöver tydlig information och det hade vi nog inte 

förstått förrän nu, att epileptikern lätt kan missförstå någon instruktion, o man missförstår någon 

instruktion kan det riktigt ställa till det för epileptikern och då kan det gå fel. Så om det är någon 

uppgift som man kan få betyg på, om man missförstår instruktionen, men egentligen kan den, då 

kommer man att få lägre betyg än man egentligen borde haft. Men epileptikern missförstår det 

här. Så illa kan det faktiskt bli.” 

”Ja, mer om sjukdomen och om att, alltså den, även fast men inte har ett epilepsianfall så är den 

fortfarande i hjärnan och att man har svårare att koncentrera sig i skolan och så. Det har de 

också lärt sig, för jag har ju också problem med det. Ja alltså mamma och pappa är mycket 

snällare mot mig för de har, alltså jag har ju svårt att koncentrera mig i skolan och förut trodde 

de att det var bara att jag inte ville, men nu har de förstått att det är för epilepsin.” 
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4. Hur ser föräldrarna på sitt och ungdomarnas deltagande i verksamheten? 

”Ja dels så fanns det utrymme för oss att sitta och prata. Och sedan så bollades det ju frågor 

parallellt hela tiden från ungdomarna till föräldrarna som vi skulle svara på. Och sen också 

frågor som vi hade som vi ville ställa till dem, så det var både strukturerat och utrymme för 

oss.”  

”Man de här med att när hon kanske inte får med alla delarna av en instruktion, är väl intressant 

och det har ju varit en stor hjälp att förstå det. Och det är ingen läkare eller annan som vi pratat 

med som har påpekat det eller frågar. Det är ju en ganska enkel grej också, enkel för lärarna att 

förstå, att det inte är illvilja.” 

”Jättepositivt. Han har sagt flera gånger om: det finns de som förstår, mamma. De förstår vad 

som, ja de förstår mig. Och det överlag, som tonåringarna har sagt, det är också en sådan fråga 

som har bollats fram och tillbaka: vad tror du, eller vad tycker du har varit positivt med det här? 

Sista gången hade vi en sammanfattning och då var det liksom ett enda stort ”det finns de som 

förstår”. 

 

Analys - Kvalitativ utvärdering 

Efter klassificering av citaten från samtliga intervjuade (12 deltagare) framstod vissa egenskaper 

och framträdande drag enligt följande: 

 

Fråga 1. Hur ser deltagarna på sitt behov av stödgrupp:  

Deltagare från samtliga grupper påtalar vikten av att träffa andra med liknande erfarenheter, att 

ha gemensamma upplevelser och få förståelse för hur det är att leva med en kronisk sjukdom. 

Det stämmer väl överens med tidigare forskning om stödgrupper för barn och ungdomar, både 

nationell (Lindstein 2001), (Forinder & Hagström 2008) och internationell (Last 2006), 

(Sansom-Daly 2012). 

 

Fråga 2. Hur beskriver deltagarna upplägget av programmet:  

 

 Deltagarna från min första grupp (diabetes 2007) påtalade i intervjuerna (Andersson 2008) 

att de önskade mer fokus på sjukdomen och att de psykosociala temana var onödiga och 

tråkiga, då de hade haft livskunskap i skolan. Deltagare från min andra grupp (epilepsi 

2007) önskade också mer fokus på sjukdomen, men uppskattade de psykosociala temana 

och hade velat få mer tid att prata om de psykosociala konsekvenserna av sjukdomen 

(Hybner 2008).  

 Deltagare från två senare grupper (diabetes 2008 och epilepsi 2011) tyckte det var en bra 

balans mellan fokus på sjukdomen, konsekvenserna av att leva med en kronisk sjukdom och 

de psykosociala temana som handlar om sådant som alla ungdomar går igenom under 

tonåren (Andersson & Öst 2009), (Lindqvist & Thell 2011). 
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 Den tydliga och återkommande strukturen på programmet utifrån teman uppskattades 

positivt. Det ökade tryggheten att veta innan vad man skulle göra enligt deltagare 

(Andersson Å Öst 2009), vilket också stämmer med tidigare forskning (Forinder & 

Hagström 2008). 

 De praktiska dramaövningarna uppskattades i samtliga grupper och bidrog till fördjupade 

samtal utifrån temana.  Vissa övningar tog längre tid, då kunde det bli för kort tid över för 

samtalet efteråt, vilket påtalades av en deltagare (Hybner 2008). Viktigt att tänka på vid 

planeringen. 

 

Fråga 3. Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten: 

 

 Flera deltagare påtalade att stödgruppen bidragit till att de vågat börja prata och berätta om 

sin sjukdom.  

 Flera tyckte att de lärt sig hantera sin sjukdom bättre genom att få höra de andra deltagarna 

berätta om sina erfarenheter.  

 Flera påtalade vikten av att höra att det finns andra som också tycker det är jobbigt att leva 

med en kronisk sjukdom i vardagen, få veta att man inte är ensamman om sina känslor.  

 I samtliga grupper framkom vikten av att känna gemenskap – därför att man har 

gemensamma erfarenheter, känner en ömsesidig förståelse för varandra.   

 

Fråga 4. Gruppen med parallell föräldragrupp; hur såg de på föräldrarnas deltagande i 

verksamheten:  

 

 De kände sig mer förstådda av föräldrarna i förhållande till sin sjukdom genom att 

föräldrarna deltagit mer aktivt i verksamheten (Lindqvist & Thell 2011). Det visar även 

tidigare forsning (Söderblom 2005). 
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Slutdiskussion  

Med uppsatsen har jag velat ta reda på hur ett läromedel inom ämnesområdet 

livskunskap/livskompetens (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtsson 1996), som visat positiva 

effekter för att förebygga psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord, för elever i 

grundskolan och på gymnasiet (Ramberg 2002, 2008), fungerar för stödgrupper med ungdomar 

som lever med kroniska sjukdomar. Syftet med stödgrupperna var att förbättra deltagarnas 

förmåga att hantera sjukdomen i vardagen för att på sikt förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

Den teoretiska grundtanken i utarbetandet av läromedlet har sitt ursprung från ett salutogent 

tänkande ( Antonovsky 1991), som i praktiken innebär att fokusera på varje människas resurser 

att hantera stressfaktorer. 

Sammanfattning av deltagarnas svar från C-

uppsatserna utifrån forskningsfrågorna 

Den första fråga jag ville ha svar på var hur deltagarna såg på sitt behov av verksamheten. 

Deltagarnas svar, samt några av författarnas sammanfattningar från de fyra Cuppsatserna visade 

att deltagarna hade stort behov av stödgruppsverksamheten. Det kan förklaras med att det är en 

stressfaktor (Antonowsky 1991) att leva med kronisk sjukdom och att de därför tillhör en 

riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2011). Deltagarna tyckte att 

”även friska ungdomar har rätt till stödgrupper om de behöver det, då alla ungdomar har sina 

olika problem, men att de kan behöva lite mer för de har ändå någonting mer i bagaget”( 

Andersson & Öst 2009).  

Den andra frågan var hur läromedlet fungerat för deltagarna i stödgrupperna.  Deltagarna 

uppskattade läromedlets tydliga struktur med återkommande psykosocial information, 

samtalsteman och övningar, ”Man visste vad man hade att förvänta sig och vad man skulle göra. 

Det tycker jag kändes bra, för då visste man och slapp den här oron innan” (Andersson & Öst 

2009). Det stämmer överens med tidigare forskning om stödgrupper (Lindstein 2001) (Forinder 

& Hagborg 2008) som visar på vikten av en tydligt återkommande struktur för att öka 

förutsägbarheten och minska stress. 

Några deltagare tyckte att övningarna fått ta för stor del av tiden, då det gick ut över samtalen 

efter övningen, ”Ja när jag såg temana så kände jag att de är precis de här jag vill prata om, de är 

precis de här som är mitt problem! Jag hade väl en bild framför mig hur jag trodde allting skulle 

se ut, men vi kom aldrig riktigt så långt som jag hade föreställt mig att vi skulle komma” 

(Hybner 2008). Min bedömning är att övningarna bidrog till fördjupade diskussioner, men som 

deltagaren säger så blev tiden ibland för knapp. Citatet visar också att förväntningarna var höga 

när det gällde att komma tillrätta med sina problem.  

Deltagarna framhöll vikten av att samtalen om sjukdomen och samtalen om de psykosociala 

aspekterna av att leva med en kronisk sjukdom fick lika stort utrymme, med något mer fokus på 

de psykosociala konsekvenserna. Allt eftersom jag tagit del av intervjuerna från C-uppsatserna, 

kunde jag anpassa fokuset på samtalen efter deltagarnas önskemål, ”Hon ändrade ju faktiskt lite 

grand på upplägget eftersom alla tyckte att vi skulle fokusera lite mer på diabetes, det tyckte jag 

var bra.” ( Andersson 2008). Senare gruppers utvärderingar visade att deltagarna var nöjda med 
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samtalens fokusering ”Sjukdomen fanns alltid i bakgrunden vad som än diskuterades, även om 

den inte alltid togs upp så glömdes den aldrig bort helt” (Andersson & Öst 2009).  

Vad hade deltagarna lärt sig av verksamheten? Sammantaget framstod det att flera tyckte att de 

lärt sig mer om sin sjukdom, när det gäller dess psykosociala konsekvenser. ”Jag har lärt mig 

mer om epilepsi, vi pratade om att de där med epilepsin, den är fortfarande i hjärnan även fast 

man inte har anfall så påverkar den . Och sen lärde vi oss något mer, vilket jag inte kommer 

ihåg vad det var.” (Lindqvist & Thell 2011). Det framkom också att den insikten lett till en 

förståelse av hur skolprestationerna kunde påverkas av sjukdomen. Flera framhöll att de lärt sig 

att hantera sin sjukdom bättre genom att höra hur de andra deltagarna hanterade svåra 

situationer . Att känna igen sig i de andras berättelser framstod som värdefullt, ”även fast det var 

lite flummigt och lite så där så tyckte jag ändå att det var okej, dom gör precis som jag, och det 

tyckte jag var skönt” (Andersson 2008). Vad deltagarna menar med begreppet ”flummigt” 

framkommer inte direkt i uppsatsen, men författaren antyder att det förmodligen hade med 

själva ämnet att göra och inte gruppledarna som personer. 

Vad tyckte deltagarna att de fått ut av verksamheten? Att känna gemenskapen med de övriga 

deltagarna och att känna sig förstådd framstod som viktiga faktorer, ”Man fick träffa andra som 

hade epilepsi, träffa andra som hade något gemensamt, för det hjälper andra epileptiker att förstå 

att de inte är de enda, så att de verkligen kan förstå hur de känns, för de som inte har epilepsin, 

de förstår inte riktigt.” (Lindqvist & Thell 2011). Den grupp där föräldrarna träffades parallellt 

med tonårsgruppen, visade i utvärderingen att tonåringarna kände sig mer förstådda av 

föräldrarna genom verksamheten ”Ja alltså mamma och pappa är mycket snällare mot mig för 

de har, alltså jag har svårt att koncentrera mig i skolan och förut trodde de att det var bara att jag 

inte ville, men nu har de förstått att det är för epilepsin.” (Lindqvist & Tell 2011). Att de vågat 

börja prata om sin sjukdom framhölls också som ett resultat av stödgruppen.  

Erikson(1999) beskriver tonåringar som ”gruppsinnade” de söker sig till andra med liknande 

ideal för att befästa sin identitet. I situationer där de är ensamma om att ha en kronisk sjukdom 

blir de avvikande från gruppnormen, men i stödgruppen blir de en del av gruppnormen och det 

stärker dem (Andersson & Öst 2009).  

Sammanfattningsvis framstod att det allra viktigaste med verksamheten enligt deltagarna var att 

få höra andras erfarenheter, att få känna gemenskap och att känna sig förstådd, ”Det bästa med 

gruppen var gemenskapen. Den var ganska självklar, man var ju alltid glad när man kom hem” 

(Hybner 2008). 

Vad innebär resultaten från den kvantitativa 

utvärderingen? 

Man kan anta att ett begränsat patientunderlag, på grund av bristande statistiskt power inte kan 

generera säkra resultat, även om de kan påvisa trender i materialet och ge en fördjupad 

förståelse av deltagarnas upplevelse. Grupperna kan i vissa fall ha varit för små för att resultera i 

statistiskt signifikanta effekter av interventionen (Murphy & Myors 2004). Däremot har jag 

kunnat studera trender i materialet och jämfört resultatet från formulären  
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KASAM 13 och Livsstegen, per individ och per grupp, före och efter 

interventionen.  

Enligt den salutogena teorin är det en stressfaktor att leva med kronisk sjukdom, vilket innebär 

en psykisk belastning. Utvärderingen med KASAM 13-frågeformulär visade att samtliga 3 

gruppers medelvärde låg under ett normalt gott medelvärde i mätning 1, vilket kan vara en 

indikation på att svårigheten att hantera sin sjukdom, kanske kan avspeglas i låg KASAM (se 

även Nilsson 2004).  

Mätning 2 visade att samtliga 3 grupper höjde sitt medelvärde efter interventionen. Ingen av 

grupperna medelvärde kom dock helt upp till normalmedelvärdet, men hamnade nära. Det kan 

tyda på att en del av deltagarnas resurser att klara psykisk belastning ökade efter interventionen. 

Enligt den salutogena teorin kan det förklaras med att deras förutsättning att handskas med 

situationer som upplevs som svåra ökade, genom att grundtilliten till att saker och ting kommer 

att ordna sig ökade genom deltagandet i stödgruppsverksamheten. Förändringen i KASAM 

nivån kan leda till varaktiga förändringar om den sätter igång en process som gör att deltagaren i 

större utsträckning kommer att söka KASAM-höjande faktorer i livet (Antonovsky 1991).  

När man tittar på de individuella värdena från samtliga grupper, är det de som legat betydligt 

under normalmedelvärdet i M1 (5 deltagare), som gör de största höjningarna i M2. En deltagare 

som låg över normalmedelvärdet i M1 gjorde en större sänkning i M2. Om man kan dra några 

statistiska slutsatser av detta, skulle det vara att det är personer med låg KASAM som är mest 

hjälpta av stödgruppen när det gäller att förbättra förmågan att hantera stressfulla situationer 

(jämför Nilsson 2004). 

Meningsfullhetskomponenten, som ingår i fråga 12 på KASAM-formuläret, anses vara den 

viktigaste komponenten i KASAM , därför att den är motivationskomponenten. Motivationen 

kommer ur känslan av hur man värdesätter sitt liv och den egna personen, vilket avgör om man 

anser det viktigt att gripa sig än svårigheterna. ”Det är viktigt att det som inträffar även har en 

mening känslomässigt och inte bara kognitivt och att man tycket att det hela är en utmaning 

värd mödan att investera energi och engagemang i.” (Antonovsky – 91). 

Samtliga 3 grupper höjde skattningen av fråga 12 efter interventionen med ungefär samma 

värde. Det kan betyda att samtliga grupper värderade sin känsla av meningsfullhet i förhållande 

till sig själv och sitt engagemang i deltagandet i verksamheten, högre efter interventionen.  

Epilepsigruppen visade sig ligga betydligt lägre i M1 på fråga 12, än Lung-allergi och 

Diabetesgruppen. Tidigare forskning visar (Blom 1999) (Sivik & Theorell 1995) att epilepsi är 

en speciellt stigmatiserande sjukdom, som därför skulle kunna leda till en negativ utveckling av 

KASAM, enligt den salutogene teorin. Kronisk sjukdom räknas som en ”generell 

motståndsbrist” enligt Antonovsky (91), som kommer att spela en alltmer framträdande roll allt 

eftersom den ena stressorn efter den andra fortsätter att försvaga KASAM, och på så vis leder in 

personen i en ond cirkel. Att epilepsigruppen var den som gjorde den högsta höjningen i 

mätning 2 kan tyda på vikten av förebyggande åtgärder, för att bryta en ond cirkel som en 

person med svag KASAM kan hamna i, innan det är för sent i livet och därmed svårare att 

förändra (Antonovsky 1991). 
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Vilka generella motståndsresurser går att finna inom 

stödgruppsverksamheten och vilka faktorer har varit verksamma? 

Antonovsky anser att de generella motståndsresurserna kan hjälpa oss att få ut något 

meningsfullt av de otaliga stressfaktorer, som vi ständigt utsätts för. ”Kunskap” och ”Socialt 

stöd” (Antonovsky -91) är två sådana faktorer som deltagarna själva säger att de uppskattat med 

stödgruppen. Verksamheten har gett deltagarna möjlighet att genom nya livserfarenheter, ny 

kunskap och socialt stöd, utveckla sitt förhållningssätt till hur de ser på möjligheterna att lösa 

stressfulla situationer. De livserfarenheter som leder till KASAM är; förutsägbarhet som lägger 

grunden för komponenten ”begriplighet”, en bra belastningsbalans som leder till ”hanterbarhet” 

och delaktighet leder till ”meningsfullhet” enligt den salutogena teorin.  

KASAM – faktorerna kan jämföras med gruppens ”kurativa faktorer”, de som anses göra nytta 

och kan delas in förståelse-, känslo- och handlingsfaktorer enligt Corsini & Rosenberg (1955). 

Faktorer som har med förståelsen att göra; lära av andra, ökad förmåga att identifiera sig med 

andra, vidgade insikter i hur man själv fungerar i den egna personen tillsammans med andra, 

kan jämföras med ”Begriplighet”. Känslofaktorer som accepterande av andra (vi-känsla och 

samhörighet), altruism, dvs att man vill göra något för andra i gruppen, tex ge råd och stöd, 

vilket gör att man känner sig behövd, känsla av att tillhöra gruppen, ömsesidigt beroende och 

förtrogenhet med varandra, kan jämföras med ”Meningsfullhet”. Handlingsfaktorer som 

verklighetsprövning – genom att uttrycka sina känslor och få reaktioner på dessa, samspel med 

andra i en trygg miljö där man kan öva sig att ge uttryck för känslor och tankar, kan jämföras 

med ”Hanterbarhet”. Dessa faktorer stämmer väl överens med vad deltagarna säger att det de 

fått ut av verksamheten i C-uppsatserna (Andersson 2008, Hybner 2008, Andersson & Öst 

2009, Lindqvist & Thell 2011). 

Internationell forskning i syfte att hitta studier med gemensamma, effektiva psykosociala 

komponenter som visat positiva resultat när det gäller att förebygga psykisk ohälsa hos 

tonåringar med kronisk sjukdom (Sansom-Daly at al 2012), visade sig innehåll liknande 

betydelsefulla komponenter. 

Avgörande för människans känsla av sammanhang är hennes copingförmåga, det vill säga 

hennes verktyg att klara av stressituationer. ”Det är alltså känslan av sammanhang som är 

central och denna känsla är ingenting som ärvs utan den är ett resultat av individens samspel 

med sin omgivning och kan alltså påverkas” (Hagström m fl. 1998 s 37).  

Det finns sätt på vilka ”yrkesmänniskor med ansvar för relationen mellan psykosociala faktorer 

och hälsa” kan påverka KASAM, menar Antonovsky. Det kan vara möjligt om man med 

psykosociala insatser lyckas att ”inom ramen för sina liv göra det möjligt för dem att söka 

KASAM-förhöjande erfarenheter”. Men han ser inte förändringen som en orsak av insatserna, 

utan att dessa kan ”initiera ett nytt mönster av livserfarenheter och om detta mönster 

upprätthålls under ett antal år kan en successiv förändring av KASAM- nivån ske”  

(Antonovsky 1991).  

KASAM utvecklas genom människans livserfarenheter under barn och ungdomsåren, 

stabiliseras runt 30-års ålder och är sedan stabil, enligt Antonovsky. Under tonåren, då det 

centrala problem som ungdomar i alla kulturer ställs inför är ”att bli någon”, och att utveckla 

”en bestämd personlighet i en social verklighet som man förstår, samt att skaffa sig en 

livgivande verklighetskänsla ur medvetenheten om att ens individuella sätt att bemästra sin 
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tillvaro är en framgångsrik variant av hur människor omkring en bemästrar sin tillvaro och 

värdesätter denna förmåga” (Erikson 1999), kan sannolikt stödgruppsverksamhet vara en 

värdefull livserfarenhet för att påverka känslan av sammanhang och höja förmågan att bemästra 

stressfulla situationer. Forskning om stödgrupper i Sverige (Lindstein 2008) har visat att 

stödgruppsverksamhet utgör ett salutogent sammanhang som stöder barn och ungdomar i deras 

utveckling. 

Att ha en stark identitet och en väl utvecklad integritet, är två mycket viktiga redskap för att 

kunna utveckla en hög livskompetens (Bruner 2002). Enligt Antonovsky bidrar en stark 

KASAM till att förebygga utveckling av ohälsa. Vad är det som människor med stark KASAM 

gör för att klara sig? Enligt den salutogena teorin har de grundtilliten att saker och ting i det 

stora hela kommer att ordna sig, att man har resurser att handskas med situationen. 

”Det är troligare att en människa med stark KASAM definierar stimuli som icke-stressorer och 

gör antagandet att hon automatiskt kan adaptera till kravet, än det är för en person med svag 

KASAM. På så vis skulle den förre inte uppleva någon spänning som skulle omvandlas till 

stress”. (Antonovsky 1991 s 164) 

Vad visade utvärderingen av formuläret Livsstegen, och hur kan de 

resultaten jämföras med KASAM - resultaten? 

 Deltagarnas (26) skattning av sin livskvalitet i nuet och ett år framåt visade en höjning efter 

interventionen för samtliga grupper som fyllt i Livsstegen. Det kan innebära att deltagarnas 

tilltro och tillit till ett bra liv i nuet och framtiden ökade efter interventionen, vilket också 

stämmer med den salutogena teorin och vad mätningen med KASAM 13 formuläret visade för 

de deltagare (17) som fyllde i båda formulären. Svensk forskning om effektutvärdering av 

stödgrupper på ett större deltagarantal (Skerfing 2012) visade också positiva resultat med 

formuläret Livsstegen.   

Stödgruppens koppling till skolans livskunskapsundervisning 

Deltagarna i två av stödgrupperna (Andersson 2008) (Hybner 2008) uttryckte en motsägelsefull 

värdering av vad de fått ut av verksamheten, ”Oseriöst” och ”flummigt”, ”men ändå bra”. Enligt 

författarna syftade informanterna på själva ämnet, vilket de i den ena gruppen jämförde med 

ämnet livskunskap, som de kommit i kontakt med i skolan. Detta kan ha samband med hur 

dessa psykosociala kunskaper värderas i samhället och vilken status de har bland övriga ämnen i 

skolan (jämför Selander 2003). Enligt den salutogena teorin är det av avgörande betydelse hur 

den sociala värderingen av den verksamhet men deltar i är, att den är socialt accepterad, för att 

man ska känna sig delaktig, vilket i sin tur bidrar till känslan av meningsfullhet (Antonovsky 

1991).  

I inbjudan till gruppverksamheten (bilaga 1.) har jag tydligt beskrivit vad vi ska prata om och att 

det handlar om att hitta lösningar på problem som kan uppstå när man är tonåring och dessutom 

tvingas leva med en kronisk sjukdom. Att många ungdomar har kommit och deltagit i 

verksamheten tyder på att de tycker att ”ämnet” är viktigt. 

Vilken betydelse har känslorna i utbildningen?  Känslorna spelar en viktig roll i vår 

konstruktion av verkligheten och bör därför på ett påtagligt sätt bör ingå i utbildningen menar 

Bruner (2002). Kraven på lärarna har ökat när det gäller att bidra till elevernas personliga 

utveckling enligt läroplanen. Där har livskunskapsämnet fått fylla den funktionen (Löf 2011). 
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Lärarnas roll inom livskunskapsämnet ifrågasätts i nyare forskning(FOLKS 2010).  Innehållet 

gränsar i en del program till det terapeutiska området. Detta får konsekvenser för 

lärarprofessionen och hur den kan komma att utvecklas i framtiden menar forskarna.   

Skolan har möjligheter att bidra till att öka elevernas självkänsla genom att lära ut kunskaper om 

hur man kan känna igen och uttrycka sina känslor och hur dessa kan kopplas till tankar och 

handlingar (Bruner 2002). Detta är basen för den kunskap som fordras för att ”kunna handla 

med gott omdöme”. Dessa kunskaper ingår i den vidgade kunskapssyn som förmedlas genom 

gällande läroplaner (Fjällström-03) (Selander-03). ”Att kunna samspela med andra i möten, leva 

sig in i och förstå andra människors situationer och utveckla en vilja att handla också med det 

bästa för ögonen” (Lgr 2011), är ett av målen med den vidgade kunskapssynen. 

Att skolan ska fostra eleverna är en av den obligatoriska skolans grundläggande principer. 

Skolan använder ordet fostra om elevernas värderingar och beteende, men lära när det gäller 

kunskaper och färdigheter (Fjällström 2003). Men för att kunna påverka sina värderingar och 

beteenden kan eleverna behöva lära sig mer om psykosociala kunskaper. Nya kunskaper inom 

psykologin och neurofysiologin har visat på känslornas betydelse för att förstå och bättre kunna 

styra våra handlingar (Goleman 1997). Värden, normer och karaktär bör kunna läras in lika väl 

som man kan lära in matematik och andra ämnen (Fjällström 2003). Att livskunskapen har 

uppstått utifrån ett behov ”underifrån” som ett nytt ämne inom svenska skolan, utan stöd i 

nationella kursplaner (FOLKS 2010), ser jag som en positiv utveckling av den vidgade 

kunskapssynen, för att i praktiken uppnå målen i läroplanen. 

Slutsatser: 

Utvärderingen av stödgrupperna tyder på att verksamheten har innehållit moment som gett 

deltagarna möjlighet till KASAM-höjande erfarenheter i enlighet med den salutogena teorin. De 

delar av läromedlet (Ahlner & Hildingsdotter-Bengtsson 1996) som användes har fungerat bra 

som underlag till att stödja deltagarna att uppnå målsättningen med verksamheten – förbättra 

förmågan att hantera sjukdomen i vardagen. 

Förslag på åtgärder och framtida forskning 

Hur jag tillsammans med eleverna i skolan (Ramberg 2002, 2006) och deltagarna i 

stödgrupperna har prövat mig fram till en metod att lära ut psykosociala färdigheter, har jag 

skrivit om i denna uppsats.  Önskemål för framtiden är att fler läromedel och 

undervisningsmodeller framställs inom det psykosociala området, utifrån evidensbaserad 

forskning.  De psykosociala yrkeskompetenser som finns inom skolan bör ingå i 

livskunskapsundervisningen tillsammans med lärarna. Det skulle sannolikt bidra till att höja 

statusen på livskunskapsämnet och på så vis öka möjligheterna för eleverna att känna sig 

delaktiga.   

Kultur, klass och historia är de livsbetingelser som avgör en persons förmåga att utveckla sin 

psykiska förmåga att hantera de problem som den möter i livet enligt den salutogena teorin. 

Men det ger ingen garanti för att mönstret av livserfarenheter kommer att innehålla 

förutsägbarhet, belastningsbalans och medbestämmande, de faktorer som leder till en stark eller 

svag känsla av sammanhang (Antonovsky 1991). Forskning tyder på att dessa faktorer går att 
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påverka också med professionella psykosociala insatser (Last et al 2006) (Lindstein 2008) 

(Skerfving 2012) (Sansom-Daly et al 2012). 

Om man vill lägga tonvikten på att förebygga psykisk ohälsa för tonåringar med kronisk 

sjukdom, kan det vara lämpligt att erbjuda stödgruppsverksamhet i uppföljningen av den 

medicinska behandlingen. Som en konsekvens där av kommer sannolikt patientens resurser att 

klara den extra psykiska belastning det innebär att leva med kronisk sjukdom, på sikt att öka och 

därmed möjligheten att förebygga psykisk ohälsa för denna målgrupp. 

För framtida forskning behövs det fler kliniska studier av stödgruppsverksamhet för tonåringar 

med kronisk sjukdom, som följs upp under flera år för att undersöka hur insatserna påverkar 

deltagarna på lång sikt. 

Fler svenska studier om KASAM- instrumentet, speciellt den kortare varianten med 13 frågor 

behövs, som undersöker var på skalan det bästa normalmedelvärdet ligger som visar på en god 

psykisk hälsa.  
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Bilaga 2. KASAM 13 Livsfrågeformulär 

 

 

KASAM 13 – KÄNSLA AV SAMMANHANG UPPSALAVERSIONEN  

Här är några frågor som berör olika områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Markera den 

siffran som passar bäst in på ditt svar. Om det som står under 1 passar dig, ringa in 1:an, om 

orden under 7 passar dig, ringa in 7:an. Ringa annars in den siffra som bäst stämmer med din 

känsla. Ge bara ett svar på varje fråga – sätt bara en ring.  

 

 

1. Har du en känsla av att du inte bryr dig om vad som händer omkring dig?  

1  2  3  4  5  6  7  

mycket sällan eller aldrig    mycket  

   ofta

   

 

2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer som du trodde att du 

kände väl?  

1  2  3  4  5  6  7  

har aldrig hänt      händer   

                      ofta 

 

3. Har det hänt att personer som du har räknat med har gjort dig besviken?  

1  2  3  4  5  6  7  

har aldrig hänt      har ofta   

      hänt 

 

4. Känns det som om ditt liv hittills  

1  2  3  4  5  6  7  

har saknat mål och mening   har haft   

      mål  

      och 

      mening 
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5. Händer det att du känner dig orättvist behandlad?  

1  2  3  4  5  6  7  

mycket ofta      mycket sällan/ aldrig  

 

 

6. Händer det att det känns som 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

       

 

7. Hur upplever du ditt vardagsliv?  

Jag känner mig:  

1  2  3  4  5  6  7 

glad och nöjd      missnöjd och   

     otillfredställd 

8. Händer det att du har väldigt blandade känslor och tankar samtidigt?  

1 2  3  4  5  6  7  

mycket ofta      mycket sällan/ aldrig 

 

 

9. 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  

 

 

10. Många människor, även de med bra självförtroende, känner sig ibland som ”hopplöst fel” 

och ”losers” i vissa situationer. Händer det att du känner det så?  

1  2  3  4  5  6  7  

aldrig      mycket ofta  
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11. När något särskilt händer, tycker du då att du brukar:  

1  2  3  4  5  6  7  

Förstora upp händelsen för mycket    Se händelsen för det  

eller reagera för lite på den                                                                            den är 

 

 

12. Händer det att det känns som 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 sällan/ aldrig  

 

 

 

13. Händer det att du har känslor som du inte är säker på, att du kan kontrollera?  

1  2  3  4  5  6  7  

mycket ofta      mycket sällan/ aldrig  

 

  

 

Var snäll och kontrollera att du svarat på alla frågor 
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Bilaga 3. Livsstegen frågeformulär 

 

LIVSSTEGEN  

Här är en figur som ska föreställa livets stege. Översta steget skall föreställa bästa tänkbara liv 

för dig. Nedersta ska föreställa sämsta tänkbara liv. 

 

1. På vilket steg tycker du att du står just nu?  

2. På vilket steg tycker du att du stod för ett år sedan?  

3. Om du tänker på framtiden, på vilket steg tror du att du kommer att stå om ett år till? 

. 
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