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EXISTENTIELLA SAMTAL I SKOLAN

En satsning för ökad självupplevd hälsa och 
bättre skolresultat

Eva Fredman

Frågestund i slutet av 
presentationen

• Under föreläsningen har du möjlighet att 
skicka in frågor digitalt.

• Gå till på slido.com/kompetento

Existentiell hälsa

• Förmågan att tro på och ta vara på livet (SKR, 
2020).

• En grundläggande känsla av trygghet och 
tillhörighet i världen som dels gör det möjligt 
för människor i sin vardag skapa mening med 
sig själva och med livet, dels stödjer förmågan 
att hantera kriser och tillvarons yttersta frågor 
(Lloyd, 2018).
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Samband i upplevd hälsa

• En överbyggnad eller ett paraply för den fysiska, 
psykiska, sociala och ekologiska hälsan och hur 
man uppfattar sin generella hälsa (Melder, 2010).

• Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur 
du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala 
hälsa (SKR, 2021).

• Om människor kan känna förundran, inre lugn, 
hopp och finner styrka i sin tro ökar också den 
fysiska och psykiska hälsan (SKR, 2020).

Faktorer som stärker existentiell 
hälsa och resiliens

• Mening
• Tillhörighet/känsla av sammanhang.
• Trygghet/tillit 
• Förundran 
• Hoppfullhet
• Känsla av helhet
• Existentiell styrka och kraft
• Harmoni och inre lugn

KASAM-känsla av sammanhang

KASAM påverkar förmågan att hantera påfrestningar och stress. 

KASAM innehåller tre faktorer; meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. 

En stark KASAM kräver beståndsdelar som ger mening (av 
existentiell karaktär), inbegriper signifikanta andra (kamrater och 
vuxna) samt den huvudsakliga sysselsättningen 
(skolan/yrkesarbete).
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Kraftig ökning
Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har 
ökat med över 100 procent på tio år. För unga 
vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 
procent. Ur Socialstyrelsens pressmeddelande den 13 december 2017

…psykiska besvär ökar, främst bland unga 
vuxna…Även suicid ökar något i de yngsta 
åldersgrupperna.. Folkhälsomyndighetens årsrapport publicerad mars 
2021

Framtidstro

Stilla dag

• heldag nära naturen
• hantera stress
• verktyg för återhämtning
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Utvärderingar

• deltagande elever 
• kandidatuppsats

Frisk- och skyddsfaktorer

• miljön/naturen
• mobilfritt 
• övningar för stressreducering
• dela erfarenheter

Elevhälsans uppdrag 

främja, förebygga och stödja elevens utveckling 
mot målen
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Fortbildning i existentiell hälsa

• kunskap
• inspiration
• skolan som en arena för hälsa

Syfte

• förbättra skolresultaten genom ökad 
självupplevd hälsa. 

• bygga resiliens
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Hur?

• ta tillvara all kompetens

• omfatta alla elever

• schemalagd

Resurser

• ett entusiastiskt EHT 
• en rektor som vågade satsa
• nyfikna lärare
• tid att förankra och fortbilda
• börja med några
• samtalsvana 
• samtalskortlek
• forskare som följde och utvärderade vårt arbete

Fokus

• Livsmod

• Livsglädje

• Livsmening
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Samtalen
• lärarna hade själv samtalat innan
• en årskurs
• tydliga ramar och struktur
• en lärare/samtalsledare över tid
• samma lokal
• samma elever, ca 6 elever/grupp
• 10 gånger
• mentorstid

Positiv förändring

• salutogent
• titta inåt
• sin egen sanning
• att dela
• jag väljer att lyssna
• att handla
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RESULTAT
Hanterar stress bättre.

Reflekterar över sin existentiella värdegrund.

Ökad förmåga till avspänning.

Givande att lyssna till andras reflektioner.

Reflekterar över tankar och känslor ur ett existentiellt 
perspektiv.

Ökad motivation till att finna inre lugn.

• Elevcitat
– Den som talade var i centrum
– Alla lyssnade, vilket var skönt
– Jag fick ut något, även fast jag inte sade så mycket
– Man tänkte medan de andra pratade
– Man öppnade sig för klassen
– Samma grupp i flera veckor fick en att känna sig bekväm med 

varandra
– Mycket hänsynstagande
– Det blev djupare och djupare för varje gång
– Alla försökte vara sig själva
– Det gav något att bara sitta och lyssna på de andra

RESULTAT
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Note to self

Ditt hjärta
din själ
dina andetag
Tillåt alltid dig själv att känna dina känslor
Ge dom tid att leva, verka och försvinna
Andas
Känn
Lev 

Kontakt

eva@levara.se
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