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Förhållandet mellan självskattad känsla av skoltrötthet och känsla av 
sammanhang 

 
Ulrika Nilsson 

 
 

Syftet med studien var att undersöka huruvida självskattad känsla av 
skoltrötthet samvarierar med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
vilka är delkomponenter i KASAM, känsla av sammanhang. Deltagarna var 
elever som studerar studie- respektive yrkesinriktade gymnasieprogram vid 
en gymnasieskola i Mälardalen (N = 97). Köns- och studieinriktningsdiffer-
enser samt elevers egna kommentarer kring skoltrötthet var även av intresse. 
En tvådelad enkät konstruerades och delades ut till eleverna. Enkäten 
innehöll dels ett självskattningsformulär för att mäta känsla av skoltrötthet 
och dels Antonovsky´s livsfrågeformulär som mäter KASAM. Begreppet 
skoltrötthet kom på grund av lågt alfavärde att splittas till lärtrötthet, skolka 
för att orka, utmattad efter en skoldag samt känsla av otillräcklighet. 
Resultatet visade att elevers känsla av lärtrötthet samvarierade med 
meningsfullhet i skolan. Vidare fanns en svag tendens att lärtrötthet även 
samvarierade med hanterbarhet. Meningsfullhetskomponenten var en 
signifikant prediktor för lärtrötthet. Begriplighet fick signifikant högre 
skattning av männen. Inga signifikanta studieinriktningsskillnader förelåg.  
 
Keywords: motivation, learning, drop-out, burnout, sence of coherence 

 
 

Inledning 
 
Skolan är samhällets satsning på barn och ungdom och en stor mötes- och arbetsplats. Att 
skolan har en viktig betydelse för elevers utveckling är ett faktum inom såväl pedagogisk som 
psykologisk forskning (Giota, 2002). Avhopp från skolan får negativa konsekvenser för såväl 
individ som samhälle och elever som hoppar av skolan är sällan motiverande att lära (Scheel, 
Madabhusmi & Backhaus, 2009). Vidare genererar enligt Kasen, Johnson och Cohen (1990) 
negativa attityder till skolan reducerad livskvalitet. Omkring sjuttio procent av de elever som 
påbörjar ett gymnasieprogram fullföljer det och får slutbetyg inom fyra år (Skolverket, 2007). 
Avhopp från skolan kan enligt tidigare forskning leda till arbetslöshet, bidragsberoende 
(Garnier, Stein & Jacobs, 1997; Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkinstitut, 2004), låg 
inkomst, brottslighet, alkohol- och läkemedelsmissbruk, fängelsestraff (Dynarski & Gleason, 
2002) och depression (Fortin, Marcotte, Potvin, Royer & Joly, 2006). Vitaro, Larocque, 
Janosz och Tremblay (2001) menade att avhopp från skolan är ett mysterium då elever trots 
förmåga att studera hoppar av och ser skolan som en meningslös och straffande inrättning. 
Även om det enligt Vallerand, Fortier och Guay (1997) finns en mängd av förklaringar till 
varför elever hoppar av skolan så är länken mellan motivation och prestation i en 
lärandekontext obestridlig. En låg motivation för lärande är en oundviklig förelöpare för låga 
prestationer i skolan och låga prestationer är i sin tur en stark prediktor för avhopp från skolan 
(Vallerand et al., 1997). Elever som ligger i riskzonen för att hoppa av skolan saknar såväl 
motivation som intresse för skolan (Vallerand et al., 1997; Fortin et al., 2006) och motivation 
att lära främjar skolframgång (Scheel et al., 2009). Vidare påpekar Scheel et al. att 
akademiska försök att minska avhopp har misslyckats och att skolan därför inte når eller 
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lyckas motivera elever som ligger i riskzonen för att hoppa av. Det är viktigt att finna sätt att 
behålla elever i skolan då det är svårare att få dem tillbaka när de väl har hoppat av (Franklin 
& Streeter, 1995). Skäl som elever angett som anledning till studieavbrott från 
gymnasieutbildning är skoltrötthet (Murray, 1994) och negativa skolerfarenheter (Franklin & 
Streeter, 1995). Skoltrötthet är ett begrepp som används såväl av elever, föräldrar och lärare 
som av berörda politiker i skol- och samhällsdebatten och är ett internationellt fenomen. 
Begreppet skoltrötthet saknar dock en entydig och allmängiltig definition (Skolverket, 1994). 
Begreppen ”trötthet” och ”skoltrötthet” har diskuterats och det har framkommit att skoltrött 
kan finnas på det individuella planet, att eleven känner sig trött, men även och eller på det 
organisatoriska planet, att eleven känner sig trött på eller av skolan (Skolverket, 1998). 
 Motivation och motivation att lära är även de komplexa begrepp som definieras och 
behandlas på olika sätt inom såväl psykologisk som pedagogisk forskning (Giota, 2002; 
Jenner, 2004). Motivation att lära har enligt Jenner (2004) tre samverkande aspekter. Dessa 
aspekter är en inre drivkraft, en inre och yttre målsträvan (instrinsic resp. extrinsic 
motivation) samt en växelverkan mellan dessa båda aspekter. Inre motivation är en viktig 
aspekt av lärande där något utförs för att det i sig är intressant eller njutbart och som positivt 
associeras med en känsla av uthållighet, ansträngning och glädje inför skolarbete (Ryan & 
Deci, 2000; Waterman, 2005). Däremot har studier visat att yttre motivation i form av 
belöningar såsom exempelvis betyg har underminerat den inre motivationen i en 
lärandekontext (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Studenter med medelhög nivå av yttre 
motivation och hög inre motivation har högre betyg än elever med antingen låg eller hög yttre 
motivation (Lin, McKeachie & Kim, 2003). Lust att lära visar sig enligt Skolverket (2003) i 
intresse för att göra något och i uthållighet det vill säga förmågan att arbeta och kämpa på. En 
förutsättning är dock att skolarbetet förknippas med viktiga mål vilka ska vara användbara för 
ens framtida liv och arbete. En bieffekt som uppkommer är även en ängslan över att inte 
kunna prestera vilket kan yttra sig i ångest vid prestationstillfällena men även i en hjälplöshet 
inför att hantera krav. 
 Det är ur motivationssynpunkt av vikt hur eleven själv ser på sina möjligheter i olika 
avseenden (Jenner, 2004) och engagemang i sina studier främjar framgång i skolan och leder 
till en känsla av tillförsikt att hårt arbete är nödvändigt och lönar sig vilket i sin tur föder 
optimism för kommande uppgifter (Scheel et al., 2009).  Scheel et al. fann även att vissa 
elever uppfattade meningen med skolan som en förberedelse för framtiden medan andra såg 
skolan som värdelös och bestraffande och en elev i undersökningen menade att det de lärde 
sig i skolan skulle de aldrig någonsin använda och då fanns det ingen anledning att bry sig. 
För att lyckas i skolan krävs det att det finns en meningsfull länk mellan det elever lär sig och 
skolan och det de ska använda i framtiden. På så sätt kan de få en klarare mening med det som 
görs i skolarbetet. Scheel et al. kom även fram till att när elever är i grupper med motiverade 
elever så blir lärandet enklare.  
 Enligt en enkätstudie av Skolverket (2003) känner något fler än hälften av eleverna i 
gymnasieskolans årskurs tre att de kan lita på sin förmåga i skolarbetet. Nära hälften tyckte att 
det var roligt att lära sig nya saker i skolan, en tredjedel tyckte att skolarbetet var intressant 
och strax under hälften menade att det de lärde sig kommer att vara användbart i sitt framtida 
arbete. Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2006 (2007) upplever drygt sju av tio 
gymnasieelever att det känns meningsfullt att gå i skolan. Detta betyder att av det totala 
antalet elever i gymnasieskolan läsåret 06/07 så fanns det kanske hundratusen elever som inte 
upplevde skolan som meningsfull. Scheel et al. (2009) menar att motivation att lära kan öka 
genom omfattande insatser för att hjälpa elever att finna mening med lärandet. 
 Antonovskys´s salutogena teori, Känsla av sammanhang (”Sence of coherence”), 
KASAM, inspirerade till en infallsvinkel i denna undersökning, där självskattad skoltrötthet 
ses i relation till KASAM i skolsituationen. KASAM kan ses som en hälsomodell för att se 
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individers motståndskraft till stressorer i tillvaron. Teorin har ett salutogent perspektiv där 
fokus ligger på faktorer som leder till välbefinnande snarare än riskfaktorer. KASAM, 
förutsätter delkomponenterna; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 
1991). Då begreppet meningslöshet stöts på vid litteraturstudier kring skolavhopp och 
motivation väcktes idén att i denna undersökning söka samvariation mellan självskattad 
skoltrötthet och KASAMs faktorer. Har elever som upplever skolan som meningsfull lägre 
känsla av skoltrötthet än elever som inte upplever meningsfullhet i sitt skolarbete? Vidare kan 
påpekas att meningsfullheten enligt Antonovsky (1991) är den viktigaste av de tre 
delkomponenterna då engagerade personer har bättre möjligheter att finna förståelse och 
resurser. Vidare skriver Antonovsky att om man är övertygad om att ens sysselsättning, 
oavsett om man finner föga glädje i att arbeta, gå i skolan eller vara i armén, har en mening så 
kan man likväl ha en stark känsla av sammanhang. Meningen kan handla om att man finner 
det meningsfullt att försörja sig eller förbereda sig för en karriär. Författarens erfarenhet som 
gymnasielärare är att en del elever kallar sig skoltrötta och att en del av dessa elever menar att 
en bidragande faktor till deras skoltrötthet är att de inte lär sig kunskap som de kommer att ha 
nytta av i sitt framtida liv och arbete. Vidare säger sig en del elever inte se något mål med sina 
studier. 
 Byrne, Davenport, & Mazanov (2007) har utfört en studie kring skolrelaterad stress där 
syftet var att utveckla ett instrument för att mäta just detta. Instrumentet tog upp frågor som 
handlade om stress i hemmiljön, prestationsstress, föräldrars press, lärarnas press, ovisshet 
inför framtiden och stress inför vuxenlivets krav. År 2009 presenterade dock Salmela-Aro, 
Kiuro, Leskinen och Nurmi ett mätverktyg för att mäta skolrelaterad trötthet, School Burnout 

Inventory (SBI). Huebner, Suldo, Smith och McKnight (2004) ser det som en viktig strävan 
för 2000-talets skola att anta en salutogen inställning där elevers välbefinnande står i 
forskningscentrum och där orsaker till elevers framgång i skolan är av vikt. Miller, Gilman 
och Martens (2008) menar att då det finns ett starkt och frekvent ömsesidigt förhållande 
mellan psykisk och fysisk hälsa bör skolan arbeta för att främja hälsa och välmående. Genom 
att finna faktorer som kan minska avhopp kan på sikt även individens och samhällets välstånd 
kunna öka.  
 
 
Självskattad känsla av skoltrötthet 
 
Det är elevens egen uppfattning om sin känsla av skoltrötthet som står i fokus i denna 
undersökning. Begreppet självskattning och självvärdering används för att ge en bild av ett 
specifikt hälsotillstånd och det har visat sig att självskattning inom hälsa kan ge ett bättre mått 
än expertomdömen och diagnoser dock finns ett stort antal livssituationsfaktorer som inverkar 
på hur en individ skattar sin hälsa (Ahlgren, 1991). Enligt Ahlgren krävs det för att uppnå 
realistisk självvärdering en grundtrygghet och tillit till sin omgivning vilket innebär att en god 
självkänsla ska ha uppnåtts och självskattning ses som en värdering som en människa gör av 
sin egen förmåga och av sina egenskaper i olika specifika avseenden och i jämförelse med sin 
omgivning. Enligt Andrews och Robins (1991) har det vid mätningar av subjektivt välmående 
visat sig att yngre vuxna upplever högre grad av glädje men lägre grad av tillfredställelse än 
äldre vuxna. 
 Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) behandlar utbrändhet i arbetslivet där de med 
begreppet menar en överväldigande utmattning, en cynisk inställning till arbete, en 
försvagning av arbetets betydelse samt en känsla av att vara oduglig och otillräcklig. De tre 
nyckelkomponenterna är utmattnings-, cynism- och självutvärderingskomponenten. 
Utmattningskomponenten representerar den individuella stressdimensionen och visar sig i en 
känsla av att vara överansträngd och utarmad såväl mentalt som fysiskt. Cynismkomponenten 
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representerar den interpersonella dimensionen och visar sig genom en negativ och känslokall 
inställning till arbetet. Den tredje komponenten, självutvärdering, visar sig i reducerad 
effektivitet och känsla av inkompetens. Utbrändhet har generellt setts som en arbetsrelaterad 
trötthet och begreppet har efter flertal empiriska studier blivit etablerat (Maslach et al., 2001) 
som Maslach Burnout Inventory (MBI) utvecklat av Maslach och Jackson (1981).  
 Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova och Baker (2002) utgick ifrån MBI och undersökte 
relationer mellan skolrelaterad trötthet, engagemang och studieresultat bland studenter vid ett 
universitet. Resultatet visade att skolrelaterad trötthet och engagemang korrelerade negativt 
signifikant. Studenter som kände mest engagemang för sina studier visade låg känsla av 
cynism men därmed inte nödvändigtvis låg känsla av utmattning. Vidare visade resultatet att 
studenter som kände sig mer effektiva och kraftfulla var mer benägna att prestera bättre än de 
som kände sig mindre effektiva och kraftfulla. Studieresultat visade negativt samband med 
utbrändhet och ett positivt förhållande till engagemang (Schaufeli et al., 2002). 
 Enligt Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi (2009) kan utbrändhetsbegreppet relateras 
till skolmiljön då skolan är den plats där elever arbetar och tillbringar större delen av sin tid 
vid. Salmela-Aro et al. (2009) introducerade ett mätinstrument för skoltrötthet, SBI, och 
testade dess validitet samt reliabilitet. SBI innehåller tio item som mäter de tre faktorerna; 
känsla av utmattning i skolan, cynism till meningen med skolan och känsla av otillräcklighet i 
skolan vilka hade de högsta reliabilitetsvärdena när tidigare skoltrötthetsmätare reviderades 
(Salmela-Aro et al., 2009). Resultatet i studien av Salmela-Aro et al. visade att ju mer 
depressiva symptom deltagarna kände desto mer känsla av utmattning, cynism och 
otillräcklighet och ju lägre studieresultat och engagemang för skolan desto mer cynism och 
otillräcklighet. 
 Tidigare forskning har påvisat könsskillnader i fråga om hur man anpassar sig i skolan. 
Undersökning av Pomerantz, Altermatt och Saxon (2002) visade att flickor presterar bättre i 
skolan än pojkar. Men flickor upplever också högre grad av stress (Ge, Lorenz, Conger, 
Elder, & Simons (1994). Vidare upplever flickor mer skoltrötthet än pojkar (Salmela-Aro, 
Kiuro & Nurmi, 2008). 
 Vidare framkom det att ungdomar som valt ett studieförberedande program på gymnasiet 
visade högre värden på utmattning än de som valt ett yrkesförberedande program. Graden av 
cynism och känsla av otillräcklighet ökade för elever vid studieförberedande program under 
gymnasietiden. När det gällde elever på yrkesinriktat program minskade känslan av 
otillräcklighet över tid och cynism var högre innan gymnasietiden började och minskade 
därefter. Ungdomar som lyckades sämre i skolprestationer kände mer skoltrötthet än de som 
lyckades bättre i skolan (Salmela-Aro et al., 2008). 
 
 
Känsla av sammanhang 
 
Antonovsky kom i sin forskning fram till att den grundläggande skillnaden mellan de 
människor som klarar av att bibehålla såväl psykisk som fysisk hälsa trots enorma yttre och 
inre stimuli och de som påverkas negativt av desamma, är KASAM (Antonovsky, 1991). 
Denna teori kallas den salutogena teorin som kommer av begreppet salutogenes vilket betyder 
läran om hälsans ursprung. Detta synsätt lägger som tidigare nämnts tonvikten på faktorer 
som leder till hälsa snarare än riskfaktorer (Antonovsky, 1991). På senare år har forskning 
inom psykologin, främst inom stressforskningen alltmer intresserat sig för skyddsfaktorer. 
Hansson och Olsson (2001) fann att KASAM är ett internationellt allmänskligt gångbart 
begrepp, utan direkt kulturbundenhet och anser att mätinstrumentet har en hög reliabilitet. 
 Utvecklingen av KASAM sker i samspel med individens omvärld och byggs upp av tre 
delkomponenter. Dessa delkomponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Dessa tre delkomponenter samspelar och påverkar individens känsla av sammanhang. Den 
första komponenten är begriplighet med vilken det menas i vilken utsträckning som individen 
förstår yttre och inre stimuli, det vill säga i vilken grad det som inträffar upplevs strukturerat 
och tydligt för individen. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att det som 
inträffar i framtiden är förutsägbart eller att när de kommer som överraskningar åtminstone 
går att ordna och förklara. Detta är den mest kognitiva komponenten. Hanterbarhet är 
KASAM-begreppets andra komponent och kan även kallas beteendekomponent. Denna anger 
i vilken grad individen upplever sig kunna möta och hantera de krav som ställs på denne och i 
vilken grad det finns resurser till förfogande. En person med hög känsla av hanterbarhet 
känner sig inte som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar en orättvist. 
Meningsfullhet den tredje och sista komponenten handlar om motivation. Denna syftar till i 
vilken utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig innebörd och till vilken 
grad problem eller krav man ställs inför är värda engagemang och hängivelse. En person med 
hög känsla av meningsfullhet drar sig inte för att konfronteras med utmaningar vilka personer 
med låg känsla av meningsfullhet snarare skulle kalla bördor. De med hög känsla av 
meningsfullhet gör sitt bästa för att komma igenom utmaningar. Denna tredje och sista 
komponent är den viktigaste i KASAM, utan meningsfullhet blir varken hög begriplighet eller 
hög hanterbarhet särskilt långvariga (Antonovsky, 1991). 
 Meningsfullhet som leder till motivation och engagemang påverkar de andra två 
komponenterna. Om tillvaron är konsistent för individen skapas förutsättningar för att 
begriplighetskomponenten kan utvecklas och hanterbarhetskomponenten utvecklas då det 
finns balans mellan krav och förmåga. Alltför stora krav som inte motsvaras av individens 
förmågor är lika skadliga som brist på utmaningar och för låga krav. Då individen känner att 
de kan påverka de förhållanden som den befinner sig i samt kan delta i och påverka beslut 
gällande honom/henne själv så kan meningsfullhetskomponenten utvecklas (Antonovsky, 
1991). Denna syn av vikten av delaktighet kan tolkas som den del avseende elevinflytande 
som gällande läroplan för gymnasieskolan innehåller. I läroplanen för den frivilliga skolan 
(Lpf 94) står det bland annat att elevernas inflytande över såväl innehåll som former skall vara 
viktiga principer i utbildningen (Skolverket, 2006). 
 Den KASAM som uppnås under uppväxten är inte fast utan det är under livets tredje 
årtionde som KASAM-nivån blir mer eller mindre definitiv då individen oftast utvecklats till 
en självständig individ (Antonovsky, 1991). Höga KASAM-värden innebär enligt 
Antonovsky (2001) en stark känsla av sammanhang och därmed bättre förmåga att hantera 
problemsituationer. Hansson och Olsson (2001) fann könsskillnader då män/pojkar har högre 
värden än kvinnor/flickor vilket kan vara en verklig skillnad eller en tendens att män 
övervärderar sig själva medan kvinnor undervärderar sig. Att högstadieungdomar i årskurs nio 
inte uppvisat könsskillnader i KASAM kan enligt Hansson och Olsson bero på att flickor 
missgynnas i skolan. Vidare fann Hansson och Olsson att ungdomar har genomgående lägre 
KASAM än vuxna och att KASAM korrelerar med optimism. Torsheim, Aaroe och Wold 
(2001) undersökte vilken effekt KASAM har för skolrelaterad stress för studenter och fann att 
KASAM kan vara en påverkansfaktor hos studenter när det gäller anpassning till skolrelaterad 
stress och att sambandet mellan KASAM och skolrelaterad stress ökade med åldern. Detta 
kan jämföras med studien av Hansson och Olsson (2001) där ungdomar hade en 
genomgående lägre KASAM än vuxna. Tillfällig sorg eller skilsmässa kan förändra KASAM-
nivån under berörd period för att sedan återgå till den normala nivån. Antonovsky menar att 
individer som har en stark KASAM har ett övertag att korrekt identifiera problem och välja 
rätt copingstrategi. 
 För att mäta graden av KASAM utformade Antonovsky (1991) ett självsvarsinstrument 
som finns i flera versioner. I denna undersökning har KASAM-29 valts ut då den har en god 
genomsnittlig reliabilitet och validitet (Hansson et al., 2001). Att KASAM-29 har fått höga 
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alfavärden i andra studier stöds av Langius, Björvell och Antonovsky (1992). Enligt 
Antonovsky (1998) så har alfavärdena i åtta tidigare publicerade studier varit höga. Ju 
starkare KASAM desto högre skattad mental hälsa oavsett ålder, kön, etnicitet och nationalitet 
(Eriksson & Lindström, 2006). Den salutogena modellen bör ha mer omfattande praktik än 
vad den har menar Eriksson och Lindström som granskat över fyrahundra vetenskapliga 
artiklar i ämnet. Antonovskys mätinstrument har använts flitigt inom forskningsområdena 
psykisk och fysisk hälsa. Kritiker menar dock att KASAM endast är motsatsen till 
risktänkande och därför inte är något självständigt nytt och unikt (Hansson & Olsson, 2001). 
 I denna studie har författaren tagit sig friheten att omformulera Antonovsky´s test för att 
endast rikta frågorna till skolsituationen eller den tid då eleven befinner sig i skolan då 
skoltrötthet är ett problem som befinner sig inom skolans väggar. Känslan kan dock upplevas 
även efter skoltid. Enkäten Ahlgren (1991) utarbetade i sin studie kring självvärdering hos 
grundskoleelever var starkt kontextbunden till skolmiljön, för att i största möjligaste mån 
försäkra att det som uppmättes var just skolsjälvvärdering och ej en global hållning. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Av tidigare forskning framgår det att låg motivation kan leda till låga prestationer i skolan och 
att detta i sin tur är en stark prediktor för studieavhopp (Vallerand et al., 1997). Elever som 
saknar motivation, intresse (Vallerand et al., 1997; Fortin et al., 2006), ser sig som skoltrötta 
(Murray, 1994) och har negativa skolerfarenheter (Franklin & Streeter, 1995) ligger i 
riskzonen för avhopp. Elever som trots förmåga att studera hoppar av skolan ses som ett 
mysterium (Vitaro et al., 2001) och då såväl individ som samhälle drabbas av negativa 
konsekvenser på grund av avhopp (Scheel et al., 2009; Kasen et al., 1990; Garnier et al., 
1997; Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkinstitut, 2004; Dynarski & Gleason, 2002; 
Fortin et al., 2006) kan det vara av vikt att finna orsaker till vad som leder till låg motivation. 
Vidare har försök att minska avhopp misslyckats (Scheel et al., 2009) och då meningsfullhet 
bidragit till lust att lära (Skolverket, 2003; Scheel et al, 2009; Skolverket 2007) kom 
utgångspunkten i denna undersökning att bli som följer. 
  Det övergripande syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida elevens 
självskattade skoltrötthet samvarierade med känsla av sammanhangs delkomponenter vilka är 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Följande frågeställningar formulerades: Vilken 
eller vilka av dessa komponenter är den starkaste prediktorn för skoltrötthet? Vidare var syftet 
att undersöka om det fanns några könsskillnader i självskattad känsla av skoltrötthet och 
känsla av sammanhangs tre delkomponenter. Huruvida det förekommer skillnader mellan 
elevers studieinriktning i studieförberedande respektive yrkesförberedande program gällande 
skoltrötthet och känsla av sammanhang var även av intresse. Slutligen var även i vilka termer 
eleverna själva uttrycker sin inställning till skoltrötthet av intresse. 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Undersökningens deltagare var gymnasieelever från årskurs tre vid en gymnasieskola i 
Mälardalen.  Totalt medverkade 97 personer i denna studie varav 58 var män (56 %) och 39 
kvinnor (44 %) i åldern arton till nitton år. Gymnasieeleverna studerade på följande 
gymnasieprogram och med dessa förkortningar; elprogrammet EC, handelsprogrammet HP, 
industriprogrammet IP, individuella programmet IV, naturvetenskapliga programmet NV, 
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samhällsvetenskapliga programmet SP och teknikprogrammet TE. Det fanns en ojämn 
könsfördelning mellan de olika gymnasieprogrammen. Vid elprogrammet, 
industriprogrammet och teknikprogrammet studerade inte någon kvinna. Se Tabell 1. 
  
Tabell 1 
Gymnasieprogrammens könsfördelning 

 

Gymnasieprogram 
 EC HP IP IV NV SP TE Total 
Kvinna 0 11 0 5  8 15 0 39 
Man 12 10 5 5  3 11 12 58 
Total 12 21 5 10  11 26 12 97 
Not. Index: EC. Elprogrammet HP. Handelsprogrammet IP. Industriprogrammet IV. Individuella programmet 
NV. Naturvetenskapliga programmet SP. Samhällsprogrammet TE. Teknikprogrammet 
 
De olika gymnasieprogrammen delas in i studie- och yrkesförberedande program det vill säga 
studieinriktning. Till de studieförberedande programmen hör det naturvetenskapliga, det 
samhällsvetenskapliga och teknikprogrammet. Elprogrammet, handelsprogrammet och 
industriprogrammet tillhör de yrkesförberedande programmen. I denna studie har det 
individuella programmet placerats i gruppen yrkesförberedande program då författarens 
erfarenhet är att de elever som läser på det individuella programmet därefter ofta väljer ett 
yrkesförberedande program. I de studieförberedandeprogrammen (n = 49) fanns 23 kvinnor 
(47 %) och 26 män (53 %) och i de yrkesförberedande programmen (n = 48) 16 kvinnor (33 
%) och 32 män (67 %). I undersökningen förekom inget internt bortfall.  
 
 
Material 
 
Som mätinstrument i undersökningen användes en tvådelad enkät där den ena delen rör 
skoltrötthet och är ett av författaren eget konstruerat självskattningsformulär och den andra 
rör känsla av sammanhang, KASAM utarbetad av Antonovsky (1991) vilken besvarades av 
deltagarna. Den andra delen modifierades till att röra skolsituation. 
 Enkätdel ett bestod av två bakgrundsfrågor och sju påståenden kring självskattad 
skoltrötthet. Bakgrundsfrågorna handlade om kön och gymnasieprogramstillhörighet. 
Påståendena markeras på en skala från ett till fem där det med ett menas ”stämmer mycket 
bra”, två ”stämmer delvis”, tre ”stämmer varken bra eller dåligt”, fyra ”stämmer ganska 
dåligt” och med fem menas ”stämmer mycket dåligt”. Följande påståenden avser mäta elevens 
självskattade skoltrötthet; ”När lektionerna börjar känner jag lust att lära”, ”Det känns som 
om mitt skolarbete är viktigt”, ”För att orka med skoltiden händer det att jag skolkar”, ”Jag 
känner glädje över att gå i skolan”, ”Efter en dag i skolan känner jag mig utmattad”, ”Mitt 
skolarbete ger mig en känsla av att inte räcka till” samt ”Jag anstränger mig och satsar på 
skolarbetet”. Fyra av dessa påståenden var positivt ställda och tre negativt. De negativa 
påståendena vändes vid databearbetningen. Svarsalternativen var konstruerade så att höga 
poäng alltid uttryckte hög känsla av skoltrötthet. 
 Vid utformningen av skoltrötthetsfrågorna inspirerades författaren till största del av MBI 
och dess frågor kring utmattning, cynisk inställning till arbete, försvagad betydelse av arbete 
och känsla av att vara oduglig och otillräcklig. Till viss del utgick författaren även ifrån egna 
erfarenheter som gymnasielärare. Elever som sagt sig vara skoltrötta har till författaren 
uttryckt att de inte anser att skolarbetet har betydelse för deras framtid och att de inte ser ett 
mål med sina studier. Detta tangerar MBI. Elever har även berättat att det händer att de 
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sjukskriver sig en dag trots att de inte är sjuka för att hämta nya krafter för sitt skolarbete och 
att de upplever kraven höga. 
 Reliabiliteten i detta frågeformulär har testats med hjälp av Cronbachs alfa (α) som gav ett 
lågt värde vilket medförde att tre frågor lyftes ur begreppet skoltrötthet och analyserades 
separat. De fyra frågor som återstod, vilka var ”När lektionerna börjar känner jag lust att 
lära”, ”Det känns som om mitt skolarbete är viktigt”, ”Jag känner glädje över att gå i skolan” 
och ”Jag anstränger mig och satsar på skolarbetet” fick ett Cronbachs alfavärde på .68. I 
resultatdelen kommer detta index kallas ”Lärtrötthet”. De tre påståendena som lyftes ur var de 
som var negativt ställda. Dessa tre variabler analyseras separat och kallas i resultatdelen för 
”skolk för att orka”, ”utmattad efter en skoldag” och ”känsla av otillräcklighet”. 
 Antonovsky´s KASAM-test mäter en individs känsla av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och består av tjugonio frågor med en sjugradig svarsskala, som sträcker sig 
från ett som motsvarar den svagaste känslan av sammanhang till sju den starkaste. I 
resultatdelen kallas dessa index kasamb (.65), kasamh (.70) och kasamm (.59). Av de tjugonio 
frågorna handlar elva om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. 
Tretton av frågorna är negativa påståenden som sedan vänts i databearbetningen så att höga 
poäng alltid uttrycker stark känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
(Antonovsky, 1998). 
 Det omarbetade testet består av trettio frågor. Den första frågan, som handlar om 
begriplighet, ”När du talar med någon, har du då en känsla av att de inte förstår dig?” 
splittades till två separata frågor vilket gjorde att det blev totalt trettio frågor istället för 
tjugonio. Den första löd ”När du talar med dina lärare, har du då en känsla av att de inte 
förstår dig?” och den andra löd ”När du talar med dina klasskamrater, har du då en känsla av 
att de inte förstår dig?”. Den ursprungliga frågan löd ”När du talar med människor, har du då 
en känsla av att de inte förstår dig”. I övrigt lades begreppen elever, lärare och skolan in i 
frågorna för att studien skulle omfatta skolsituation. Frågorna kunde då lyda ”När du varit 
tvungen att göra något som krävde samarbete med andra elever (tillägg), hade du då en känsla 
av att det; säkerligen inte skulle bli gjort eller säkerligen skulle bli gjort. Vidare ”Tänk på de 
människor du kommer i kontakt med i skolan (tillägg), bortsett från dina vänner. Hur väl 
känner du de flesta av dem? Antonovsky´s sjugradiga skala där svaren rangordnas från 1 som 
gav lägst KASAM till 7 som gav högst KASAM, användes genomgående. 
 Enkäten avslutades med att ge deltagarna tillfälle till egna kommentarer kring skoltrötthet. 
Detta formulerades som följer; ”Lägg till någon kommentar som handlar om vad som gör dig 
skoltrött eller dess motsats, ”skolpigg”, så att jag bättre kan förstå hur det är att vara i skolan 
under skoltiden;”.  
 
 
Procedur 
 
Under det förberedande arbetet med denna studie togs kontakt med rektor för en gymnasie-
skola i Mälardalen för att erhålla samtycke till att genomföra undersökningen. Vid densamma 
har författaren för närvarande anställning som gymnasielärare. Undersökningen kom att 
utföras under elevernas ordinarie lektionstider i samtycke med undervisande lärare. Alla 
elever hade fyllt 18 år och ingen var över 19 år. En inledande information avseende 
undersökningens syfte, metod och etikregler gavs i en muntlig presentation samt i ett utdelat 
missivbrev vid varje insamlingstillfälle samt vid det inledande mötet med rektor. 
 Enkäterna delades ut, fylldes i och samlades in i närvaro av författaren. Författaren 
påpekade även att vissa frågor var positivt ställda och andra negativt. Hela proceduren tog 
cirka tjugo minuter per program och de elever som inte var närvarande vid lektionstillfället 
fick fylla i enkäterna vid senare tillfällen. Inget internt bortfall förelåg. Tid avsattes i 
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anslutning till ifyllandet för eventuella frågor vilket utnyttjades och återigen informerades 
deltagarna om att de garanterades största möjliga konfidentialitet samt att insamlade uppgifter 
endast kommer att nyttjas i detta undersökningssyfte. Undersökningen bör därför kunna 
förväntas ha följt Vetenskapsrådets (HSFR) fyra grundläggande krav: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
 

Resultat 
 

Resultaten analyserades i flera steg. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) räknades 
först fram för varje index för att ge en beskrivande analys. När det gäller medelvärdena för 
kvinnor och män så ligger samtliga KASAM-medelvärden strax över skalmitten och det finns 
en viss varians. Av övriga index hade ”utmattad efter en skoldag” högsta medelvärdet för 
kvinnor respektive män och ”lärtrötthet” hade det lägsta för kvinnor och ”känsla av 
otillräcklighet” det lägsta för män. Se Tabell 2a. 
 
Tabell 2a 
Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på kön, för KASAM-index (skala 1 - 7; 7 = 

hög KASAM), lärtrötthetsindex och resterande trötthetsfrågor (skala 1 - 5; 5 = hög trötthet) 

N = 97 

 

 Kvinna  Man 
 M SD M SD 
Kasamb   4.14 0.66 4.64 0.70 
Kasamh   4.88 0.89 5.10 0.76 
Kasamm   4.41 0.86 4.14 1.02 
Lärtrötthet   2.36 0.66 2.58 0.71 
Skolk för att orka  2.38 1.46 2.90 1.54 
Utmattad efter en skoldag  4.15 0.87 3.76 1.14 
Känsla av otillräcklighet  3.10 1.17 2.57 1.09 
Not. Index: Kasamb. Delkomponenten begriplighet. Kasamh. Delkomponenten hanterbarhet. Kasamm. Delkom-
ponenten meningsfullhet. 
 
Av Tabell 2a framgår vidare att männen hade något högre medelvärde än kvinnorna på 
begriplighet och hanterbarhet men lägre på meningsfullhet. Fler män än kvinnor uppgav sig 
skolka. Kvinnor hade högre medelvärde på känsla av utmattning efter en skoldag och 
signifikant högre på känsla av otillräcklighet än männen. Variansen bland manliga svarande 
låg högre än bland kvinnliga, trots att de manliga var fler.  
 När det gäller medelvärdena för studie- och yrkesförberedande program så ligger även där 
samtliga KASAM-medelvärden över skalmitten och en viss varians förelåg. Av övriga index 
hade ”utmattad efter en skoldag” högsta medelvärdet för såväl elever vid studieförberedande 
program som vid yrkesförberedande. ”Lärtrötthet” hade det lägsta medelvärdet för 
studieförberedande program och ”känsla av otillräcklighet” det lägsta för yrkesförberedande. 
Se Tabell 2b. 
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Tabell 2b 
Medelvärden och standardavvikelser, uppdelat på studieförberedande respektive 

yrkesförberedande program, för KASAM-index (skala 1 - 7; 7 = hög KASAM), lärtrötthets-

index och resterande trötthetsfrågor (skala 1 - 5; 5 = hög trötthet) N = 97 

 

 Studieförberedande Yrkesförberedande  
 M  SD M SD 
Kasamb   4.46 0.76 4.41 0.69 
Kasamh   5.11 0.76 4.91 0.86 
Kasamm   4.26 0.98 4.25 0.95 
Lärtrötthet   2.50 0.70 2.48 0.70 
Skolk för att orka  3.88 1.47 2.73 1.36 
Utmattad efter en skoldag  2.04 1.02 2.13 1.10 
Känsla av otillräcklighet  3.20 1.15 3.23 1.15 
Not. Index: Kasamb. Delkomponenten begriplighet. Kasamh. Delkomponenten hanterbarhet. Kasamm. Delkom-
ponenten meningsfullhet. 
 
Vidare visar Tabell 2b att studieförberedande program har något högre medelvärden på 
samtliga KASAM-index och betydligt högre på skolk för att orka. Medelvärdena för 
lärtrötthet var så gott som lika i de båda grupperna. Den största variansen fick skolk för att 
orka i båda grupperna och den lägsta variansen fanns i lärtrötthet för studieförberedande 
program och i begriplighet för yrkesförberedande. 
 Pearsonkorrelationer utfördes för att undersöka samvariansen mellan lärtrötthet, skolk för 
att orka, utmattad efter en skoldag samt känsla av otillräcklighet på samtliga KASAM-index. 
Se Tabell 3.  
 
Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan studiens index och variabler, N = 97 

 

 1 2 3 4 5 6  7  8 9 
1  -  
2 .60 ** - 
3 .13  .39 ** - 
4 -.18  -.39 ** -.71 ** - 
5 -.05  .18  .34 ** -.21 * - 
6 -.19  .07  .20 * -.02  .10  - 
7 -.32 ** .34 ** .19  -.20  .15  .25 * - 
8 -.03  -.12  -.00  -.01  -.38 ** .04  .01  - 
9 .34 ** .13  -.14  .16  -.17  .18  .23 * .14  - 
Not. Index: 1. Kasamb 2. Kasamh 3. Kasamm 4. Lärtrötthet 5. Skolk för att orka 6. Utmattad efter en skoldag 7. 
Känsla av otillräcklighet 8. Studie- och yrkesförberedande program (1 = studieförberedande 2 = 
yrkesförberedande) 9. Kön (1 = kvinna 2 = man) 
** p < 0.01, * p < 0.05 
 
I Tabell 3 ses signifikanta korrelationer mellan lärtrötthet och kasamh samt kasamm och även 
för skolk för att orka. Detta innebär att lärtrötthet samvarierar med KASAMs delkomponenter 
hanterbarhet och meningsfullhet samt med skolk för att orka. 
 Därefter gjordes en univariat 2 x 2 ANOVA för att se hur mycket den totala variationen när 
det gäller kasamb, kasamh och kasamm som kan tillskrivas kön och studieinriktning (studie- 
och yrkesförberedande program). När det gäller kasamb bestod en signifikant könsskillnad. 
Men män har högre lärtrötthet än kvinnor (se Tabell 2a). Män har signifikant högre kasamb än 
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kvinnor, F (1,93) = 12.74, p < .001. Däremot förelåg ingen skillnad på grund av 
studieinriktning och inte heller någon interaktion mellan kön och inriktning. När det gäller 
kasamh och kasamm ses inga effekter när det gäller kön och studieinriktning och inte heller 
när det gäller ”lärtrötthet”. 
 Vidare utfördes en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se vilka variabler som 
var de starkaste prediktorerna för lärtrötthet. Se Tabell 4. De variabler som lades in i 
regressionsanalysen var de som signifikant samvarierade med lärtrötthet enligt Tabell 3. 
 
Tabell 4 
Regressionsanalys med lärtrötthet som beroendevariabel och de variabler som samvarierade 

med lärtrötthet, N = 97, Metod Enter i två block 

 

 Adjusted R Stand.   

 Square Beta t   p 

Modell 1 .51  
Kasamh  -.13 -1.68 .10 
Kasamm  -.66 -8.44 .00 
Modell 2 .50 

Kasamh  -.13 -1.70 .09 
Kasamm  -.67 -8.16 .00 
Skolk för att orka  -.04 .49 .63 
Not. Index: Kasamh. Delkomponenten hanterbarhet. Kasamm. Delkomponenten meningsfullhet. 
** p < 0.01, * p < 0.05 
 
I modell 1 förklarade kasamh och kasamm tillsammans 51 % av den totala variansen, 
modellen var signifikant (p < .001) och R2 var .517. Regressionsanalysen visade att kasamm 
signifikant predicerar lärtrötthet (p < .001). I modell 2 fördes variabeln skolk för att orka in, 
vilket inte ledde till någon signifikant förbättrad modell (p < .001) och R2 var .518. Kasamm 
och lärtrötthet samvarierade negativt, det vill säga ju högre känsla av meningsfullhet desto 
mindre känsla av lärtrötthet. Part korrelationen för kasamm i modell 1 blev -.605 och i modell 
2 -.589. Den så kallade Part korrelationen uttrycker den oberoende variabelns, kasamms, 
unika bidrag till lärtrötthet. I procent betyder detta i modell 1 37 % och i modell 2 34 % 
förklarad varians av lärtröttheten. 
 När det gäller deltagarnas tillfälle till egna kommentarer kring skoltrötthet, som avslutade 
enkäten konstateras att av de sjuttio kommentarer som skrevs av eleverna handlade fem om 
skolpigghet resterande om skoltrötthet. När det gäller kommentarerna kring skolpigghet så 
redovisas de nedan. En man i SP3 skrev; ”Man blir ”skolpigg” när man vet att det kommer att 
vara roliga lektioner ex historia, eng och god mat i skolan annars blir man bara trött…” En 
man i NV3 skrev; ”När vi gör någonting varierat och intressant eller då positiva saker händer, 
samt att ha ett stort perspektiv med små delmål och se förhoppningar om framtiden.” En 
kvinna i NV3 skrev; ”Jag tycker att det är jättekul i skolan men de är bara för att jag gillar 
klassen så mycket men det är ju inte så kul på lektionerna, de känns ofta rätt meningslösa” En 
man i EC3 skrev; ”Det är helt Ok i skolan de tråkiga lektionerna vägs upp av att jag har en bra 
klass med trevliga klasskamrater och flera roliga lektioner”. 
 När det gäller kommentarerna kring skoltrötthet så redovisas ett urval. En man i SP3 skrev; 
”skolan är skittråkig. 10% har man nytta av, av det som ”lärs ut” vill säga. Alla skiter i 
författare från 1600-talet och växter som levde i havet för 2000 år sen!”. En kvinna i NV3 
skrev; ”Jobbigt med lärare som aldrig berättar meningen med det vi håller på med”. En man i 
TE3 skrev; ”skoltrött då många saker ser jag ingen mening med att gå i vissa ämnen”. En man 
i EC3 skrev; ”Att det i princip är samma sak hela tiden och har vart det i 11 år. Man tappar 
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gnistan och orkar inte.” En man i IP3 skrev; ”Skoltrött har jag ingen idé varför jag är det, men 
det kan vara att man sover dåligt eller har problem hemma/fritiden mm. Och sen finns det 
lärare som gör en skoltrött t.ex. han/hon inte berättar tydligt vad som ska göras mm. Då blir 
man skoltrött och helt enkelt inte orkar med att engera sig i skolarbetet när man inte vet vad 
som ska göras”. En kvinna i HP3 skrev; ”Det som gör mig skoltrött är att man får göra och 
måste lära sig en massa saker som man aldrig har användning av t.ex. antiken i svenska a, 
ekvationer i matte a och sånna saker. Sen att det är långa dagar med att göra sånna saker som 
jag nämde.” En man i IV3 skrev; ”Jag lär mig INGET NYTT. Jag kan nästan allt dom går 
igenom så ibland känns det onödigt att gå till skolan överhuvudtaget.” 

 
 

Diskussion 
 
Resultatet visar att elevers känsla av lärtrötthet samvarierar med KASAMs delkomponent 
meningsfullhet. Vidare finns en tendens att lärtrötthet även samvarierar med hanterbarhet. När 
det gäller frågan om starkast prediktor för lärtrötthet så är den enda signifikanta prediktorn 
meningsfullhet och bidrar till omkring en tredjedel av den unika variansen. Av männen fick 
begriplighet signifikant högre skattning vilket betyder att männen säger sig uppleva högre 
grad av begriplighet. I övrigt visar undersökningen inga signifikanta könsskillnader. 
Undersökningen visar inte heller några signifikanta differenser på grund av studieinriktning. 
Slutligen fick eleverna uttrycka sin inställning till skoltrötthet och begrepp som framtidshopp, 
meningslöshet, tristess och brist på syfte och mål kom upp. 
 Resultatet i denna undersökning visar att KASAMs delkomponent känsla av menings-
fullhet är starkast prediktor för elevers självskattade känsla av lärtrötthet och bidrar till 
omkring en tredjedel av den unika variansen. Detta innebär att det finns ett samband dock inte 
ett kausalt sådant. Meningsfullhet handlar om motivation och motsvarar enligt Antonovsky 
(1991) individens upplevelse av att det denne ställs inför har en känslomässig innebörd och i 
vilken grad krav är värda engagemang och hängivelse. En individ med hög känsla av 
meningsfullhet drar sig inte för att ställas inför utmaningar utan gör istället sitt bästa.
 Att meningsfullhet i skolan har betydelse för lust att lära stöds av Skolverket (2003;2007) 
och av Scheel et al, (2009). Det förefaller rimligt att se meningsfullhet som en drivande 
motivationsporre. Hur gärna arbetar eller studerar människor utan meningsfullhet, utan att 
känna en mening med det de gör? Detta kräver troligen att eleven känner en koppling mellan 
det de gör på lektionerna och betydelsen av detsamma utanför skolan. Genom att söka svar på 
frågan huruvida känsla av meningsfullhet kan förstärkas skulle skolans chanser att arbeta för 
att höja elevers motivation och därmed minska avhopp i sin tur kunna öka. Kan lösryckta 
ämneslektioner, brist på helhetsbild och förståelse understödja lägre känsla av 
meningsfullhet? Kan i så fall läraren bidra med tydliggörande för och diskussion med elever 
för att på så sätt öka elevers förståelse kring meningen med kunskapen? En annan intressant 
fråga handlar om eleven nått den förståelse som krävs för att på egen hand förstå nyttan med 
det de lär sig i skolan. Kan ämnesövergripande arbete öka helhetsbilden och på så sätt 
meningsfullheten? Vidare är det troligt att upplevelsen av mål och mening för en del elever 
kan avta då de önskar ett arbete efter sina gymnasiestudier men känner att deras utbildning 
inte är tillräcklig för att få ett arbete. 
 Vidare finns en tendens att lärtrötthet samvarierar med hanterbarhet. Med hanterbarhet 
menas i vilken grad individen upplever sig kunna möta och hantera de krav denne ställs inför 
samt vilka resurser som individen har till förfogande att klara detta. En person med hög känsla 
av hanterbarhet känner sig inte som ett offer inför omständigheter och upplever att livet 
behandlar en rättvist. Hanterbarheten utvecklas då det finns en balans mellan krav och 
förmåga (Antonovsky, 1991). Enligt Skolverket (2003) så kan förståelsen av att skolan har en 
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viktig betydelse för individens liv och framtid få bieffekter i form av rädsla att prestera, 
prestationsångest och hjälplöshet att hantera krav. Detta torde kunna påverka hanterbarheten i 
negativ riktning. Hur väl ser eleven målet inom räckhåll? Har eleven ensam eller med stöd de 
resurser som krävs för att hantera de uppgifter och krav denne ställs inför i skolan? Får eleven 
det stöd denne behöver? Även om skolarbetet upplevs som meningsfullt bör brist på 
hanterbarhet även kunna leda till att elever ger upp trots att de inser vikten av sin utbildning. 
 Den enda signifikanta könskillnanden i denna undersökning visade sig i att männen 
signifikant skattade begriplighet högre än kvinnorna och att män därmed säger sig uppleva 
högre grad av begriplighet. Enligt Antonovsky (1991) är begriplighet ett mått på i vilken grad 
en individ förstår yttre och inre stimuli, det vill säga i vilken grad det som inträffar upplevs 
strukturerat och tydligt. En person med hög känsla av begriplighet ser det som sker som 
förutsägbart och om det inträffar oväntade överraskningar går dessa att ordna och förklara. 
Enligt Hansson och Olsson (2001) finns det en tendens att pojkar/män skattar högre värden på 
KASAM än flickor/kvinnor och ställer sig frågan om detta är verkliga skillnader eller beror på 
att män övervärderar sig själva medan kvinnor undervärderar sig. Mot detta borde det i så fall 
eventuellt finnas könsskillnader i såväl hanterbarhet och meningsfullhet vilket denna 
undersökning inte visade. Märk dock studiens låga sample. Skulle känsla av begriplighet 
kunna öka genom ökad tydlighet i schema och lektionsplaneringar så att eleven i större 
utsträckning vet vad som kommer att hända under dagen, terminen och utbildningen? Kan det 
vara så att kvinnor i gymnasieskolan till högre grad än männen använder sig av planerings-
kalendrar, vilka kanske kan antas medverka till att öka upplevelsen av struktur och känslan av 
att veta vad som komma skall? Fast i så fall skulle då inte kvinnors begriplighet visa sig högre 
eller samverkar detta med tendensen att kvinnor undervärderar sig i frågor kring KASAM? 
Skulle mer elevinflytande och delaktighet som Lpf -94 (Skolverket, 2006) föreskriver kunna 
öka känslan av såväl meningsfullhet, hanterbarhet som begriplighet? Hur samvarierar dessa 
tre komponenter i skolan? Meningsfullheten är den viktigaste komponenten i KASAM och 
utan den blir varken begriplighet eller hanterbarhet särskilt långvariga (Antonovsky, 1991). 
 Vidare visar denna undersökning inte på några signifikanta studieinriktningsdifferenser till 
skillnad mot undersökning av Salmela Aro et al. (2008) där elever på studieförberedande 
program visade högre värden på utmattning än de som valt yrkesinriktade program. Troligen 
har denna undersökning för få deltagare för att ge tillförlitligt svar på denna fråga. 
Författarens erfarenhet säger, utan att vilja generalisera, att elever vid yrkesförberedande 
program oftare uppvisar eller talar om en skoltrötthet som innebär och visar sig i en leda inför 
lärandet i framförallt kärnämnen. Elever vid studieförberedande program uppvisar och talar 
istället oftare om en utmattning inför de krav de ställs inför och eller ställer på dem själva. 
 Enkäten avslutades med att ge deltagarna möjlighet att kommentera endera att vara 
”skolpigg” eller skoltrött. Av de sjuttio svaren som gavs så var det fem som berörde att vara 
”skolpigg” och resterade berörde skoltrötthet. När det gäller det första så nämner elever roliga 
lektioner, god mat, variation, delmål, framtidshopp och god gemenskap med klassen och 
vänner som faktorer som ökar känsla av att vara ”skolpigg”. När det gäller det andra så nämns 
bland annat meningslösa lektioner, tristess, brist på syfte, meningslösa ämnen, monotoni, brist 
på engagemang, långa arbetsdagar, lärare som inte tydligt förklarar syfte och mål med det 
som görs och känsla av att inte ha någon användning av kunskapen de lärt som faktorer som 
påverkar skoltrötthet. Att så många som sjuttio av nittiosju tog sig tid att besvara den sista 
öppna frågan kan tolkas som att de anser frågan vara intressant och eller viktig för dem. 
Vidare förelåg inget internt bortfall och ingen fråga lämnades obesvarad vilket eventuellt 
också kan tolkas som att deltagarna upplevde ämnet som intressant och viktigt. Spontana 
reflektioner och frågor kring ämnet uppkom i anslutning till ifyllandet av enkäterna och det 
föreföll för författaren som att eleverna tidigare hade funderat en del kring detta. Att ett flertal 
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elever gav kommentarer som berörde känsla av meningsfullhet stödjer denna undersöknings 
resultat där meningsfullhet visade sig vara den starkaste prediktorn för lärtrötthet. 
 
 
Studiens styrkor och svagheter 

 
En svårighet i undersökningen är att begreppet skoltrötthet saknar såväl en entydig som 
allmängiltig definition (Skolverket, 1994) och ett vetenskapligt etablerat mätinstrument. 
Salmela-Aro et al. (2009) har nyligen presenterat ett mätinstrument för skoltrötthet, SBI som 
avser att mäta känsla av utmattning i skolan, cynism till meningen med skolan och känsla av 
otillräcklighet i skolan. Detta mätverktyg har reviderats och dess validitet samt reliabilitet har 
testats av Salmela-Aro et al. Kanske kommer detta mätinstrument etableras i framtiden och 
ses som en tillförlitlig skoltrötthetsmätare? Dock har författaren själv i sina påståenden kring 
självskattad känsla av skoltrötthet utgått ifrån MBI som är ett etablerat mätinstrument samt 
utifrån egna erfarenheter som gymnasielärare. Enkätdelen som rör självskattad känsla av 
skoltrötthet kan alltså ifrågasättas ur validitetsaspekten då författaren skapat självskattnings-
frågorna utifrån ett begrepp som saknar vetenskaplig definition och ett etablerat mätinstru-
ment. Lärtrötthet kom att ersätta begreppet skoltrötthet och fick ett alfavärde som låg strax 
under gränsen för ett godtagbart reliabilitetsvärde. Antalet påståendet i indexet kan anses vara 
lågt vilket även det kan bidra till begränsningar i validiteten. 
 Påståendena som avser att mäta skoltrötthet kan förefalla lika KASAMs påståenden kring 
meningsfullhet. ”Jag känner glädje över att gå i skolan”, ”När lektionerna börjar känner jag 
lust att lära” (skoltrötthetspåståenden) och ”Är dina sysslor i skolan (tillägg) en källa till 
glädje och djup tillfredställelse” och ”När du tänker på ditt liv i skolan (tillägg) händer det 
mycket ofta att du känner hur härligt det är att gå i skolan (tillägg)” (KASAM-frågor). 
Författaren vill understryka att skoltrötthetsfrågorna till största del inspirerades av MBI och 
av författarens erfarenhet som gymnasielärare emedan meningsfullhet ingår som en del av 
Antonovskys teori om KASAM. Att KASAM-påståendena förefaller lika skoltrötthetspåstå-
endena kan bero på att de av författaren anpassats till skolsituationen. Frågorna ser desto mer 
lika ut när de fått tillägg som rör skolsituation än utan dessa tillägg. 
 Då resultatet visar att meningsfullhet signifikant samvarierar med lärtrötthet kan man ställa 
sig frågan om skoltrötthet eller lärtrötthet i viss mån kan vara detsamma som brist på 
meningsfullhet? I så fall skulle detta kunna ses som en styrka i undersökningen och fortsatta 
studier skulle kunna söka svar kring detta. 
 Frågan om i vilken mån andra påverkansfaktorer kan uteslutas står utan svar och det finns 
faktorer såsom exempelvis elevers psykiska och sociala välmående i relation till skoltrötthet 
som denna undersökning inte berört. Elevers mognad och dagsform kan också ha påverkat 
svarsresultaten i endera riktning. Att resultatet inte visar fler signifikanta könsskillnader och 
inga signifikanta studieinriktningsskillnader som tidigare forskning påvisat kan bero på ett 
alltför lågt antal deltagare. En annan fråga att lyfta kan vara att se om tidpunkten för 
undersökningen haft betydelse. Enkäten fylldes i i februari då tempot är relativt lugnt i 
motsats till slutet av maj eller december då prestationspressen inför betygssättning och kurs-
avslut kan upplevas högre. 
 Genom att närvara vid ifyllandet av enkäterna kunde säkerställandet inför insamlandet av 
desamma ha ökat. Undersökningens syfte presenterades såväl muntligt som skriftligt för 
deltagarna och detta kan ha lett till ett förtydligande av vikten av undersökningen. En fördel 
med författarens närvaro var också att eventuella frågor kunde ställas. Inget internt bortfall 
förelåg vilket är en styrka i denna undersökning. Att författaren tog tillfällen att i efterhand 
söka upp de elever som saknades vid första enkätinsamlingstillfället kan ha bidragit till att 
motverka internt bortfall. Dock har ju besvarandet skett frivilligt.  
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En del påståenden och frågor i enkäten var positivt ställda och andra negativt och i den av 
författaren formulerade enkätdelen var avsikten att detta skulle minska risken för att deltag-
arna skulle svara slentrianmässigt, det vill säga att eleverna ska ha svarat likartat på varje 
fråga. Dock var det just de negativa påståendena som lyftes ur skoltrötthetsbegreppet vilket 
gör att författaren inte kan vara säker på om så har skett. De goda alfavärdena på begriplighet 
och hanterbarhet skulle kunna motsäga detta trots lågt alfavärde på meningsfullhet. Om 
eleverna svarat slentrianmässigt på första delen så skulle de kanske fortsätta likadant på den 
andra delen. Meningsfullhet fick lågt alfavärde men författaren ser det inte som troligt att 
eleverna kunde räkna ut vilka frågor som tillhörde just meningsfullhet och välja att där svara 
likartat. 
 Då samplet i denna undersökning är förhållandevis litet (N = 97) så kan undersökningen ej 
antas gälla alla gymnasiestuderande elever i Sverige. Vidare finns inte heller en jämn 
könsfördelning då det i vissa gymnasieprogram inte finns någon kvinna och grupperna studie- 
samt yrkesförberedande har också de vid jämförelse av grupperna ett lågt antal elever. 
 
 
Framtida forskning 

 
Tidigare forskning har inte funnit svar på frågan om hur man ska minska avhopp från skolan 
och skolan har inte lyckas motivera elever i riskzonen för att hoppa av (Scheel et al., 2009) 
och låg motivation är en stark prediktor för studieavhopp (Vallerand et al., 1997). Elever som 
saknar motivation, intresse för skolan (Vallerand et al., 1997; Fortin et al., 2006), och ser sig 
som skoltrötta (Murray, 1994) ligger i riskzonen för avhopp och elever hoppar av skolan trots 
förmåga att studera (Vitaro et al., 2001). 
 I litteraturstudier kring skoltrötthet har flertalet aspekter på motivation och motivation att 
lära stöts på och författaren menar att det behövs empiriska studier i frågan om 
skoltrötthetsbegreppets relevans. Om individen och samhället drabbas av flertalet negativa 
konsekvenser för skolavhopp (Scheel et al., 2009; Kasen et al., 1990; Garnier et al., 1997, 
Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkinstitut, 2004; Dynarski & Gleason, 2002; Fortin et 
al., 2006), så skulle skoltrötthet kunna ses som ett komplement till att finna faktorer som kan 
minska avhopp. Frågan om avhopp och motivation är komplexa frågor där individens sociala 
förhållanden och psykiska välmående är av vikt vilket i viss mån kan ligga utanför skolans 
uppdrag. Det borde därmed vara värdefullt att finna faktorer som skolan kan arbeta med för 
att öka elevers motivation att lära och minska deras känsla av skoltrötthet. I denna studie kom 
skoltrötthetsbegreppet att revideras till lärtrötthet och kanske kan begreppet spegla just en 
trötthet inför lärandet men är tröttheten ett resultat av skolan eller finns tröttheten hos 
individen utanför skolan? 
 Denna studie indikerar att brist på KASAMs meningsfullhet signifikant predicerar 
lärtrötthet och därför skulle det vara betydelsefullt att finna faktorer som i sin tur predicerar 
högre meningsfullhet för i sin tur eventuellt kunna minska avhopp från skolan. Då 
meningsfullhet är en signifikant prediktor för lärtrötthet bör fokus kunna läggas på detta i 
kommande studier eller som komplement i pågående forskning.  
 Vidare kvalitativa studier för att nå djupare, mer nyanserar förståelse av skoltrötthet 
önskas. Ska begreppet skoltrötthet vetenskapligt definieras och kan det i så fall ske med hjälp 
av forskning av Salmela-Aro et al. (2009)? Kan skoltrötthet som tidigare nämnts delvis vara 
brist på känsla av meningsfullhet? Ett flertal frågor har ställt i diskussionen men ett konkret 
förslag till vidare kvantitativ forskning skulle kunna vara ett experiment där elever ges 
möjlighet till tätare mål för att öka motivationen för dem som inte kan skjuta upp belöning 
utan behöver tätare och mer kontinuerlig belöning.  
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