
 

 

 

Högskolan i Halmstad   

AUO 61-90   

Examensarbete 

HT 2010 

 

 

 

 

 

Läxor och stress 

En jämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete lärarprogrammet 

Slutseminarium: 2011-01-10 

Författare: Borislav Slijepčević och Simon Wiktorén  

Handledare: Catrine Brödje och Ingrid Nilsson 

Medexaminatorer: Lars Kristén och Åke Nilsén  

Examinator: Anders Nelson  

 



 

 

 

Abstract 

Syftet med studien är att få en bild, genom en enkät, hur gymnasieelever upplever sin 

skolsituation när det gäller läxor, stress, betyg och svårighetsgrad i kärnämnena. 

 

I forskningsöversikten framkommer det att begreppet läxa kan tolkas på många olika sätt. 

Det samma gäller begreppet stress. Forskning kring läxor i Sverige har inte varit 

omfattande. Vissa forskare frånskjuter sig till och med sina resultat om läxor om 

resultaten inte visar ett önskat mönster. Detta gör att fenomenet både har otydliga fördelar 

och nackdelar då någon konsensus inte finns. Skillnader i skolan mellan könen har alltid 

funnits.  

 

Studien har utförts i en gymnasieskola där 99 elever gjorde en enkät. Resultatet 

sammanställs med deskriptiv statistik samt analytisk statistik. 

 

Resultatet visar att det finns likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och 

denna studie. Tjejerna i denna studie har fler läxor, använder mer tid för att göra dem samt 

är mer negativt stressade än sina manliga klasskamrater. En hög negativ stressnivå är 

kopplad till en hög svårighetsgrad. 

 

Nyckelord 

Kön, läxor, stress och tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

Vi båda forskare är snart klara med vår utbildning på Högskolan i Halmstad. Under denna 

tid har vi intresserat oss av elevernas situation i skolan då stora delar av deras tid går åt till 

att vara just i skolan. Det var på detta vis vi kom in på idén att skriva om läxor och stress. 

Genom denna studie tycker vi att vi har fått en bättre bild om hur läxor påverkar eleverna. 

Vi hoppas att denna studie blir läst med intresse. 

 

Tack 

Vi vill tacka våra informanter för deras hjälp med denna studie. Er medverkan har gjort 

det möjligt för oss att på ett bra sätt få en god bild av hur läxor och stress påverkar 

gymnasieungdomar. 

 

Vi vill även tacka våra familjer som har stöttat oss i arbetet. Ett tack går också till våra 

handledare Ingrid och Catrine. Ett hjärtligt tack till Anniqa Lagergren för din hjälp att lära 

oss SPSS. 
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  Inledning 
 

Ingrid Westlund är lektor och docent vid Lidköpings universitet. Hon har även en fil. dr. i 

pedagogik. I Westlunds (2004) studie om fenomenet tiden bad hon elever i årskurs sex och 

åtta skriva ner deras tankar om fenomenet. (s. 8-9 samt Westlunds, 2004, bilaga). Hon 

upptäckte i det insamlade materialet att cirka hälften av eleverna hade skrivit om läxor och en 

tredjedel hade skrivit om stress. Westlund (2004) tolkar detta som att läxorna och stressen är 

en mycket stor del av elevernas liv och att läxan finns med överallt: i skolan där man får läxan 

och blir förhörd på den samt i hemmet där läxan måste göras innan man får ta del av andra 

aktiviteter (s. 24-25). Cooper (2001), fil. dr. i socialpsykologi från USA som sedan 1986 har 

arbetat med ämnet läxor, tar en ställning där han föreslår på vilka sätt föräldrar kan hjälpa sina 

barn med läxor. Vi tycker det är intressant att läxor har en såpass stor plats i samhället. När en 

känd forskare skriver en bok, med olika tips till föräldrarna om hur läxor bör göras, visar det 

att läxor är viktiga och högst närvarande. Dock är det inte alla som håller med. Kohn är en 

känd författare och samhällsdebattör i USA där han starkt kritiserar läxor, betyg och poäng i 

skolan. Han började sin bana som lärare för grundskolans äldre åldrar. Kohn (2006) 

problematiserar hela systemet med läxor då han anser att de fördelar som inte finns alltid 

överträffar nackdelarna. Kohn försöker skapa en debatt om huruvida skolor ska ha läxor eller 

inte. Den tidigare forskningen har visat att stress är en påtaglig faktor när eleverna pratar om 

läxor och skolarbeten. Som blivande lärare ser vi att läxor är en viktig och stor del av en elevs 

skolgång, detta trots att begreppet inte finns med i några av svenska skolans styrdokument. 

Det finns inte heller många studier kring ämnet vilket gör att det kan vara svårt att förstå 

vilken betydelse det har för eleverna, lärarna och samhället i stort. I vår studie tar vi i ämnet 

då vi tycker det är intressant, viktigt och spännande att ge vårt avtryck till forskningen och 

samhället. Vi hoppas att studien kommer att ge en djupare förståelse av läxor och dess 

inverkan på de inblandade i studien och att den ökar våra egna kunskaper som lärare. 
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 Syfte 

 

Efter att vi gått igenom den litteratur och tidigare forskning som vi hittat inom det ämnet som 

vi valt har vi kommit till slutsatsen att den forskning som är gjord fokuserar på vad elever blir 

stressade av och där ingår läxor, prov, skolan som helhet samt fritiden. Westlund (2004) visar 

i sin undersökning att läxor är en stor del av en elevs liv. Detta gör just läxor till ett extra 

viktigt ämne att forska om, framför allt om man ser till Hellsten (1997), där han påpekar att 

begreppet läxa inte finns med i några svenska styrdokument som har med skolan att göra. 

 

Vår hypotes är att gymnasieelevers (negativa) stresskänslor kan vara kopplade till läxor i vissa 

ämnen.  

 

Syftet med uppsatsen är att titta på och beskriva, genom en kvantitativ undersökning, om det 

finns några samband när det gäller elevernas stresskänsla gentemot läxor i vissa ämnen. Detta 

kommer att ske i årskurs två och tre på gymnasiet, främst utifrån ett könsperspektiv.  

 

- Vilka är sambanden beträffande elevernas stresskänsla i årskurs 2 och 3 gentemot 

läxor i vissa ämnen? 

- Finns det ett signifikant samband mellan kön eller årskurs när det gäller ovan 

nämnda variabler? 
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Tidigare forskning 
 

 Läxa 
 

 Läxans historia 

 

Westlund (2004) skriver (utifrån Gill & Schlossman, 1996) i sin undersökning om tid hur 

tankarna om läxan i samhället i USA har svängt genom åren (s. 34). Under 1920-talet 

handlade läxor om disciplin. Cooper (2001) påpekar att hjärnan sågs som en muskel som 

skulle tränas. Genom att memorera; namn, multiplikationstabeller och datum fick man inte 

bara bättre kunskaper, utan det var också en bra träning (s. 1). 

 

Cooper (2001) berättar om hur åsikterna i samhället har förändrats. I 30-års cykler har stödet 

angående läxor gått från för till emot, där det går cirka 15 år mellan kraven på mindre eller 

mer läxor (s. 1). Under 40-talet började en reaktion mot läxor. Problemlösning, istället för att 

repetera information, blev den nya uppgiften för utbildningsväsendet (s. 1).  Westlund (2004) 

skriver att läxor under samma tid även var sedda som ett medel att hinna ikapp upprustningen 

emot Sovjetunionens tekniska utveckling (s.34). Cooper (2001, s. 2) nämner att detta först tog 

fart under slutet av 50-talet då Sovjetunionen avfyrade Sputnik. Under samma årtionde skrev 

H. J. Otto i 1950 års upplaga av Encyclopedia of Educational Research: ”Obligatoriska läxor 

resulterar inte i tillräckliga akademiska färdigheter för att de ska minnas som något gott” (p. 

380). 

 

Båda författarna (Westlund, 2004, s. 34 och Cooper, 2001, s. 2) ser att läxorna fick ge vika 

under 60-talet då tankar om breda sociala erfarenheter och kreativitet tog plats i debatten. 

Mental ohälsa ansågs skapas vid för mycket läxor. Detta vände under 80-talet då man riktade 

in sig på resultat. Läxor sågs under denna period som resultatfrämjande (Westlund, 2004, 34). 

Cooper (2001) skriver om rapporten Nation at risk som utgavs 1983 av National Commission 

on Excellence in Education. I rapporten kan man läsa hur läxor ska hjälpa till att bekämpa den 

medelmåtta som drabbat amerikansk skola (s. 2). Denna uppfattning kom till Sverige under 

90-talet (Westlund, 2004, s. 34). Efter millennieskiftet kom en förutsedd reaktion mot läxorna. 

Föräldrar, tidskrifter, dags- och kvällstidningar var alla fyllda med oro över de utbrända 

barnen i skolorna (Cooper, 2001, s. 2). Westlund (2004) avslutar sin historiebeskrivning med 
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att berätta om att de vågor som varit i Sverige om läxor alltid följt strömningarna i USA. 

Detta med en förskjutning då det tar tid för nyheter att sprida sig (s. 34). 

 Fenomenet läxa 

 

Westlund (2004) har gjort en studie år 2003 om vad elever i årskurs sex och åtta har för tankar 

om tid (se Westlunds bilaga). Elevernas uppgift var att skriva en egen uppsats om tiden och 

tidens betydelse för eleven. Westlund fick in 129 uppsatser som var datorskrivna. Dessa 

uppsatser var allt ifrån några rader till en halv A4-sida (s. 9). När Westlund väl började läsa 

igenom de uppsatser som hon fått, upptäckte hon ett mönster. Cirka hälften av elevernas 

uppsatser handlade på något sätt om läxor (s. 27). Detta gjorde henne intresserad och hon gick 

tillbaka till sin gamla studie från 1988 för att se om liknande mönster fanns där. Det Westlund 

(2004) hittade var att endast en knapp tiondel av eleverna från 1988 års undersökning hade 

begreppet läxa med i sina uppsatser (s. 27-28). Denna upptäckt gjorde att Westlund (2004) 

började ta med forskning kring läxor i sin studie (s. 31-41). Hon förundrades själv över att 

hon under alla sina år som skolforskare inte hade haft en tanke på läxor (s. 31). 

 

Cooper (2001) definierar begreppet läxor som följande: Läxor kan definieras som en uppgift 

som givits till elever från lärare som är avsedd att bli utförd utanför skoltimmarna [vår 

översättning] (s. 3). Cooper (2001) använder ordet avsedd därför att eleverna kan göra klart 

uppgiften i skolan under till exempel bibliotekstimmar eller när eleverna har eget arbete. 

Cooper fortsätter sedan med att visa en tabell där han delar upp läxor i olika delar. Vi har valt 

att omarbeta Coopers (2001) tabell till en text. Först tittar vi på läxans mängd. Här handlar det 

om hur mycket läxor elever får utav läraren. Det kan handla antingen om hur många läxor per 

vecka eleven får eller hur lång tid läxorna förväntas ta. Att veta vilket syfte en läxa har kan 

ibland vara problematisk då dessa syften både kan vara instruerande och icke-instruerande. 

Med instruerande menas att de är uppenbara och sagda eller skrivna så att alla parter förstår 

meningen med läxor. Exempel på instruerande läxor kan vara övningar på glosor, 

förberedelser till morgondagens lektion, användning av tidigare lärda kunskaper i nya 

situationer samt färdighetsintegrering där eleven förväntas använda flera olika färdigheter för 

att genomföra en uppgift (s. 3-6).  

 

Cooper skriver vidare att med icke-instruerade läxor handlar det bland annat om 

kommunikationen mellan barn och föräldrar. En lärare ger en elev en läxa för att barnet och 
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föräldrarna ska kommunicera hemma. Det kan även handla om politiska eller administrativa 

direktiv från högre ort. Här ger läraren ut läxor för att läraren måste. Läxor kan också 

användas vid bestraffning. Om en elev inte gjort det eleven ska under en lektion kan läxor 

tilldelas, till exempel som en bestraffning där eleven måste göra klart det den till exempel 

missat under lektionen. Läxor kan också handla om att skolan vill ge föräldrarna information 

om vad som händer i skolan. Läxor är ett sätt att ta hem skolans uppgifter och på så sätt visa 

föräldrarna vad eleverna lär sig i skolan. Barnen måste använda olika färdigheter när de gör 

sina läxor. Dessa är: skriva, läsa eller memorera för att återge. Beroende på vad eleven är bra 

på kan läxans utgång bli olika. Läxan kan individualiseras till eleven utav läraren. Med detta 

menas att varje elev får en egen läxa. Läxor kan också vara grupporienterade, alltså att hela 

gruppen får samma läxa. Läxan kan vara uppdelad beroende på vilka egna val eleven har, att 

göra vissa uppgifter.  

 

Vissa läxor är helt obligatoriska enligt Cooper (2001), alltså att eleven ska göra alla uppgifter. 

Sedan kan läxor också vara semi-obligatoriska där eleven har några uppgifter den ska göra 

samt några uppgifter där eleven får välja om den vill göra uppgifterna eller inte. Till sist finns 

det helt frivilliga läxor. Detta är läxor som läraren ger ut och som eleverna själva får avgöra 

om de vill göra eller inte. Läxorna delas även upp i hur lång tid de tar för eleven att göra, dock 

definierar Cooper (2001) endast detta i lång- respektive kort tid.  

 

Avslutningsvis tar Cooper (2001) upp de sociala kontexter en läxa kan ha. En läxa kan göras 

som självständigt arbete där eleven själv arbetar med läxan. En läxa kan även vara gjord för 

att eleven ska be om hjälp från till exempel sina föräldrar, syskon eller någon av sina 

klasskamrater. Den sista sociala kontexten är läxor som ska göras i grupp. Här arbetar fler 

elever med uppgiften och gör den klar tillsammans. Alla dessa olika aspekter måste man ta till 

sig då man pratar om läxor. Detta kan göra begreppet väldigt svårt att definiera. 

 

Westlund (2004) tar upp flera olika definitioner från flera olika verk (s. 33). Genom att 

sammanfoga de olika definitionerna som hon tar upp får vi en mer heltäckande definition; En 

hemuppgift som blivit utgiven av läraren, som eleven ska utföra på sin lediga tid. Dessa 

uppgifter kan även vara frivilliga, kompletterande eller ett återläsande av det man redan gått 

igenom i skolan. Det bör sägas att ingen av de definitioner som använts har varit heltäckande. 

Hellsten (1997), en forskare på Uppsala Universitet, skriver ”Alla vet vad en läxa är – till dess 
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man försöker göra någon slags definition.” (s. 205-206).  

 

Hellsten (1997) tar i sin litteraturstudie upp tre områden som han anser vara försvårande när 

det gäller studier utav fenomenet läxor (s. 215). Det första är att begreppet inte finns med i 

några styrdokument eller liknande. Att kunna studera ett begrepp som inte finns är svårt, om 

inte omöjligt. Det andra området som Hellsten (1997) hittat är, precis som nämnts ovan, 

avsaknaden av ett problematiserande utav begreppet läxa. Hellsten (1997) menar att det är 

många som ger begreppet läxa många positiva egenskaper utan att ha problematiserat 

begreppet överhuvudtaget. Eftersom fenomenet nästan kan vara vad som helst skapar detta 

problem, framför allt när personer vill använda begreppet i eget syfte. Hellsten (1997) tar som 

exempel den så kallade Lindbeck-kommissionens rapport (SOU 1993:16 s 137) där man 

föreslår ökade hemuppgifter för elever för att öka den ekonomiska effektiviteten och 

tillväxten i Sverige. Det tredje området som Hellsten (1997) ser är att läxan får ett högt värde 

oavsett var eller hur den än diskuteras. Han tar här som exempel Coopers (1989) forskning på 

området där Cooper bland annat ger tips om hur länge elever ska göra sina läxor i viss ålder 

trots att det i de lägre åldrarna inte visat sig ha någon effekt på resultaten (Cooper, 2001, s. 

65). Hellsten (1997) avslutar sin analys med att proklamera att läxan verkar vara värdefull per 

definition, trots alla motsättningar som finns (s. 215). 

 

 Avsikten med läxor 

 

Westlund (2004) visar att studier som gjorts på läxor i Sverige är få (s. 31). Detta kan peka på 

att det inte finns något större intresse för detta fenomen.  Inte någonstans i läroplanen för 

frivilliga skolformerna står det något om läxor (Skolverket, 1994). Enligt Hellsten (1997) 

finns det inte heller någon benämning i några andra styrdokument eller skollagar (s. 207). Om 

det i svenska styrdokument inte finns något skrivet om läxor vad är då avsikten med dessa 

läxor? Cooper (2001) listar i en av sina tabeller både de positiva och negativa effekterna som 

han har stött på under sina studier av fenomenet (s. 7). De positiva effekterna handlar om 

inlärning och kunskap där bland annat bättre återgivning av faktakunskaper, förståelse för till 

exempel olika händelser, kritiskt tänkande om fakta, uppmuntrar inlärning på fritiden samt 

disciplin. Westlund (2004) påpekar dock att det finns en tanke som tagits för givet, nämligen 

att läxor är av godo (s. 34).  

 



8 

 

 

Kohn (2006) tar upp problematiken med att både föräldrar och lärare ser läxan som 

obligatorisk, men att ingen ifrågasätter den (s. 3). Hellsten (1997) skriver att det till och med 

finns de forskare som frångår sina egna resultat då de inte visar en positiv effekt till läxors 

fördel (s. 210). Även Kohn (2006) har upptäckt denna handling bland forskare (s. 79f). 

Cooper (2001) fortsätter med att lista de negativa effekterna som läxor kan ha. Förlorat 

intresse för akademiskt material, trötthet, ingen tillgång till sport eller andra aktiviteter, för 

hög press att göra bra ifrån sig samt tendenser till fusk. Kohn (2006) tar även han upp 

negativa effekter (s. 9-19). Dessa kan vara att läxor blir en börda för föräldrarna, barnen blir 

stressade utav läxor vilket kan lida till familjekonflikter och mindre tid för andra aktiviteter 

samt mindre intresse för inlärning. Westlund (2004) skriver att de studier som är gjorda på 

läxor och som visar negativa effekter är få. Hon visar dock på två negativa effekter som hon 

hittat. Den första kallar hon för social rättvisa. På grund av att alla hem inte ser identiska ut så 

har varje elev olika förutsättningar att få hjälp hemma. Vissa hem har hyllmeter med böcker 

medan andra endast har dagstidningen och detta gör en skillnad. Denna skillnad kan skapa en 

ökad klyfta mellan de elever som är högpresterande och de som är lågpresterande. Det kan 

också öka risken för fusk bland vissa elever. Dessa förutsättningar finns och det kan vara svårt 

för skolan att hantera dessa på ett bra sätt. Den andra negativa effekten kallar hon individuella 

kostnader. Läxor kan ge vissa elever minskad motivation att göra skolarbeten. Läxor kan 

också leda till stress och andra psykiska och fysiska negativa konsekvenser. Vissa elever 

skulle hellre vilja spendera sin fritid med andra aktiviteter och läxor gör att denna tid 

förminskas (s. 36).  

 

Epstein (Westlund 2004) tar upp några stycken nyttor till att läxor används i grundskolan. 

Genom att öva färdigheter kan eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Läxorna ökar 

också engagemanget för olika uppgifter då eleven får en egen relation till uppgifterna. Eleven 

är tvungen att planera sin tid och ta sitt ansvar för att läxan ska bli gjord. Skolan använder 

läxor för att kommunicera med hemmet. Föräldrarna får genom läxorna reda på vad eleverna 

får lära sig. Vissa politiska beslut kräver läxor, detta är något som skolan och hemmet får 

förhålla sig till. Läxorna påminner också eleverna om de krav som ställs på dem. Att veta att 

man måste ha kunskap om saker kan vara både en morot och en piska. Läxor kan också 

användas som straff då eleven inte gjort de uppgifter den ska (s. 35). Hellsten (1997) skriver 

att Epstein är en av de få som hittat negativa samband mellan läxor och resultat. Både 

Hellsten (1997, s. 215) och Kohn (2006, s. 3-6) påpekar att läxan inte är problematiserad. 

Hellsten (1997) förundrar sig över att begreppet inte har blivit standardiserat, medan Kohn 
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(2006) är förbryllad över att det är så få som ifrågasätter läxans vara eller inte vara.  

 

På det hela taget är själva tankarna kring anledningen till läxor klara. Läxan anses finnas för 

att öka elevens kunskaper och skapa en disciplin hos eleven som den är tänkt att ha nytta av 

senare i livet. Åsikterna om nyttan elever kan få av läxor är många och olika. Det finns även 

många frågetecken kring begreppet då det inte blivit standardiserat. Frågan är om dessa 

färdigheter som läxor anses ge är värda de negativa konsekvenserna som anses finnas är 

fortfarande obesvarad.  

 

 Åsikter om läxor 

 

Både Westlund (2004, s. 44-46) och Österlind (2001, s. 54) har analyserat vad eleverna anser 

att läxor är bra för. Eva Österlind startade som dramapedagog men sitter nu som lektor i 

utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har även en fil. dr. examen. Eleverna i 

Österlinds undersökning framhåller många olika ståndpunkter när det gäller tankar om läxans 

existens. Åsikter om läxor som bestraffning, tradition, egen utveckling, upprätthållning av 

ordning samt något att planera undervisningen ifrån är de vanligaste. Cooper (1989) menar, 

enligt Österlind (2001), att läxor kan öka skillnaden mellan en hög- och en lågpresterande 

elev. Enligt Westlund (2004) tar läxor tid (s. 44). Eleverna i hennes studie skriver bland annat 

att det är för kort tid i skolan och de uppgifter som man inte hinner med i skolan måste göras 

hemma, via läxor. Läxor ses inte av Westlunds (2004) uppsatsskrivare som något man gör för 

att lära sig (s. 46).  

 

Nästan hälften av tjejerna i åldrarna 10-18 år säger att de ägnar minst 3 timmar per vecka åt 

läxor. Hos killarna i samma ålder gör lite fler än en tredjedel samma arbete per vecka. Endast 

två procent av barnen och ungdomarna anger att de inte har några läxor alls, medan en procent 

säger att de aldrig gör några läxor (SCB, 2005, s. 74). 

 

Westlund (2004) fortsätter i sin studie att titta på vad eleverna tycker om läxor (s. 46-48). Hon 

radar upp de så kallade kostnaderna som eleverna anser att läxor har (s. 47). Eleverna tycker 

att läxor är tråkiga och vill ha mer fritid då de tror att det kan öka deras motivation. Flera 

elever känner sig också stressade utav sina läxor. Detta hänger också ihop med den knappa tid 

de anser sig ha och detta ökar stressen mer. Eleverna klagade också på att man fick hem läxor 
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varje dag. Detta gjorde att man varje dag fick göra något negativt och tråkigt. De kände att de 

inte fick tid att göra sina läxor ordentligt. Eleverna blev även stressade över de slarvfel som de 

gjorde på grund av den knappa tiden. Detta gjorde också att eleverna fick dåligt samvete då de 

ansåg att tiden slösades bort. Istället ville eleverna spendera mer tid med sina kamrater för att 

uppehålla och utöka sitt sociala liv. De ansåg att de bara skulle vara unga en gång i livet och 

ville utnyttja sin egen tid till annat. Denna tidsbrist som skapades av läxor ansåg eleverna leda 

till mobbning. Till sist tar Westlund (2004) upp att eleverna ansåg sig använda helgerna till de 

läxor som inte blivit gjorda under veckan.  

 

 Läxor i skolan 

 

Cooper (2001) finner i sina studier utav litteratur och forskning att läxor i lägre åldrar upp till 

12 års ålder inte har någon stor påverkan på barns prestation i skolan (s. 22). Detta tolkar 

Cooper (2001) som att dessa barn inte lärt sig att göra läxor på ett bra sätt (s. 20). Däremot är 

det mer gynnsamt för barn över 14 år att göra läxor relativt till andra instruktionstekniker (s. 

22). Därefter fortsätter Cooper (2001) med att redogöra att det är mer positivt för elever som 

säger att de lägger ner mycket tid på sina läxor än elever som säger att de inte lägger ner 

mycket tid. Dock påpekar han att det är omöjligt att säga om det är elevens läxläsning som ger 

bättre resultat eller om det är läraren som ger fler och mer läxor till elever som gör bra ifrån 

sig i skolan (s. 24-34). Cooper (2001) fortsätter sitt resonemang i riktningen mot att läxan ska 

finnas i skolan. Han avslutar sin bok med att ge föräldrar tips om hur läxan kan bli enklare att 

utföra genom till exempel att hitta ett tyst, väl upplyst hörn där barnet kan göra sin läxa (s. 72-

77). Denna inställning till läxor försöker Kohn (2006) att motverka. Han anser att de studier 

som gjorts på läxor och dess effekt på elevers resultat varken är väl genomförda (s. 28-30) 

eller visar något konkret och betryggande samband (s. 33).  

 

Kohn (2006) har tittat på Cooper och hans kollegors resultat från en studie från 1998 där både 

yngre (7 år) och äldre (18 år) elever ingått. Studien tittade på om det fanns ett samband dels 

mellan utgivna läxor som mättes med betyg och resultat på tester, dels mellan gjorda läxor 

som mättes med betyg och resultat på tester. Endast bland de äldre eleverna där deras gjorda 

läxor mättes med deras betyg hittades en positiv korrelation. Alla andra resultat från studien 

visade inget samband mellan läxor och resultat (s. 33). 
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Österlind (2001) skriver i sin uppföljningsstudie om hur elever betraktar och hanterar sina 

läxor (s. 13-14). Denna studie är gjord med samma elever som hon följt sedan hon började 

forska. Genom 44 intervjuer fick Österlind (2001) sitt stoff med hjälp av fem stycken olika 

förhållningssätt som eleverna skulle placera sig själva i (s. 21-22). Dessa förhållningssätt är; 

Frihetligt – De läser för att förstå, Prestationsinriktat – De läser för att få höga betyg, 

Godvilligt – De läser för att lära sig, Oreflekterat – De läser för att de måste, Ambivalent – De 

läser för att undgå något värre (Österlind, 2001, s. 28). När Österlind (2001) tittar på 

sambandet mellan vilken inställning eleven har till läxor med det betyg som eleven sade sig 

ha visade det sig att de med en frihetlig syn på läxor hade ett högt betyg. Dock bör sägas att 

flertalet av de med frihetligt synsätt gick i årskurs nio. Hos de med prestationsinriktad syn på 

läxor var betygen inte så höga. Detta mönster hittades även i hennes förgående studie från 

1998. Elever med en prestationsinriktad syn har betygsresultat lite över än de eleverna med ett 

godvilligt förhållningssätt. De eleverna med ett ambivalent synsätt på läxor har mycket 

varierade betyg, men ligger fortfarande under betygssnittet jämfört med elever med godvilligt 

synsätt. De eleverna med ett oreflekterat förhållningssätt har lägst betyg (s. 52). 

 

 Stress 
 

 Begreppets födelse 

 

Lazarus (2006), en forskare och professor i psykologi, skriver att begreppet stress började 

användas under första och andra världskriget hos de soldater som fick uppleva för mycket av 

kriget. Forskningen tog då också fart och militären var förväntansfulla på ett resultat som de 

kunde använda för att få eller skapa stresståliga soldater. Under andra världskriget kom 

stressen av krig även att drabba det civila samhället. Detta på grund av det stora antalet 

bombningar som utfördes på städer just för att decimera invånarnas moral. Man märkte även 

att stress var något som fanns under fredstider. Konflikt, frustration, trauma, normlöshet, 

utanförskap/likgiltighet, depression och emotionell sorg blev alla utbytta mot begreppet stress 

(s. 27-30). 

 

Innan 1900-talets början fanns det ingen tro att unga människor kunde bli deprimerade. Dessa 

tankar började först testas under 1970-talet och några år senare erkännas. Studier har visat att 

unga människor som blir deprimerade har större risk att även bli det i vuxen ålder (Olsson, 
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1998, s. 1). 

 

Idag är det skillnad på att vara flicka än för hundra år sedan. Möjligheterna till yrke och 

utbildning har förbättrats. Dock finns den psykiska stressen kvar för flickorna där 

skönhetsideal ses som något som flickor ska sträva efter. Detta med att flickor ska vara 

framgångsrika, vackra och duktiga på det mesta skapar situationer där flickorna blir mer och 

mer stressade (Frih, 2007, s. 18-19). 

 

 Vad begreppet stress betyder 

 

Nationalencyklopedin (hämtad 2010-11-22) beskriver stress som något som framkallas utav 

för höga krav eller olika begränsningar. NE förklarar också att stress är något som utlöses hos 

människan när en påfrestning blir uppenbar. Stress blir då en anpassningsförmåga hos 

människan. Ollfors och Andersson ser stress både som något exponerande (stimuli) och som 

ett gensvar (utfall) (Landstedt, 2010, s.5). Malmström & Nihlén (2002), båda företagsläkare 

och författare, tar upp problematiken med att dagens forskare inte har standardiserade 

definitioner på begreppen positiv stress och negativ stress. Författarna framhåller dock att det 

finns en konsensus i att man ser positiv stress som något som stimulerar och utmanar 

personen medan negativ stress är lika med ”sjukdomsutlösande överbelastning av 

anpassningsförmågan” (s. 52). Lazarus och Folkman definierar negativ stress med att en 

obalans infinner sig mellan kraven och den press en person utsätts för och de resurser eller 

kompetens som personen har för att hantera situationen. Theorell menar att en persons 

kontroll över sin livssituation är kritiskt för personens hantering av negativ stress (Wiklund, 

2010, s. 25-26). 

 

 Elever om stress 

 

Westlund (2004) tittade igenom sin gamla studie från 1998 för att se hur många gånger 

eleverna använt ordet läxa. Efter att ha tittat på sin gamla undersökning fann Westlund (2004) 

att endast var tjugonde elev hade nämnt ordet stress i sin uppsats. Resultatet i 2003 års 

undersökning visade att var tredje elev nämnde ordet stress (s. 62). Enligt SOU (2006:77) är 

det skolan som stressar eleverna mest (s. 122). Den skola som tycker detta, är en 

gymnasieskola i en liten ort i Götaland. De flesta anser att det är proven och läxorna som 
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skapar stressen, framför allt när det tilldelas uppgifter från lärare samtidigt (s. 123). Dock 

anser sig eleverna på de yrkesförberedande programmen inte sig lika stressade som eleverna 

på de studieförberedande programmen (s. 124).  

 

Lite mer än en tredjedel av alla ungdomar i gymnasiet kände sig stressade under 2009. År 

2000 låg denna siffra på lite mer än 40 procent. När man ser på könen har, sedan år 2000, 

tjejer varit mer stressade än killar. Cirka hälften av tjejerna har varit stressade varje gång 

undersökningar har gjorts; 2000, 2003, 2006, 2009. Hos killarna har det sjunkit från lite mer 

än en fjärdedel till cirka en femtedel. Om man ser bland de olika utbildningstyperna är nästan 

hälften av de studieinriktade eleverna stressade medan siffran hos de yrkesinriktade eleverna 

är en fjärdedel (Skolverket 2010). 

 

Kliniska studier från USA visar en ökning av psykosociala problem från sju procent till 19 

procent under åren 1979 till 1996 för barn och ungdomar mellan fyra till 15 år. En svensk 

studie som utfördes under tre år visar att flickor mellan årskurserna sex till nio utvecklar en 

sämre hälsa. Forskarna föreslår att en förbättring utav de sociala relationerna på skolan sker 

och att eleverna får vara mer delaktiga under sin skolgång (Häggqvist, 2004, s.19). 

 

 Kön 
 

 Historia 

 

Nordlund (Wernersson, 1977) studerade 1975 studieframgång i gymnasiet där han följer en 

grupp elever från årskurs nio genom hela gymnasiet. I årskurs nio var skillnaden mellan tjejer 

och killar och deras betyg obetydliga, medan i första och andra året i gymnasiet hade tjejerna 

högre medelbetyg än killarna. Dock visade det sig att killarna hade högre poäng i sex utav sju 

begåvningsprov (s. 128). Wernersson (1977) skriver att den offentliga statistiken från 1975 

visar att bland elever som sökte in till gymnasiet fann man fler tjejer än killar bland de högsta 

betygsnivåerna. Avgångsbetyget från gymnasiet låg högre för tjejer än för killar under åren 

1974 och 1975 (s. 129).  Vidare visar Wernersson (1977) att undersökningar från 30-talet och 

framåt visar att tjejer får bättre betyg än killar. Detta stämmer även överens med 

undersökningar från andra länder (s. 129). 
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Efter att Peck (Wernersson, 1977) gjorde en tvärnationell undersökning bland 14 åringar i sju 

länder där man studerade elevernas prestationer i läsning och matematik visade det sig att det 

inte fanns några skillnader mellan könen. Däremot hittade Peck att tjejer fick bättre betyg än 

killar i de två undersökta områdena inom alla länder förutom England (s. 129). 

 

 Kön i skolan 

 

Wernersson (2010) skriver om paradoxen där tidiga krav från kvinnor världen över att bli 

utbildade i samma anda som män blev kontrade med argument som att kvinnor inte hade 

samma intellektuella utveckling som män och att kvinnorna inte skulle ha samma ork att ta sig 

igenom sin utbildning. Detta kan kontras med dagens situation där utbildningsproblematiken 

fokuseras på killarnas akuta låga betyg gentemot tjejernas betyg (s. 7). Män har fortfarande 

den högre statusen i samhället, trots att tjejer får bättre betyg än killar (Wernersson, 2010, s. 

8), vilket Utbildningsdepartementets rapport från 2004 bekräftar (s. 16). Rapporten visar att i 

de nationella proven i årskurs nio får tjejer bättre resultat än killar i alla ämnen utom 

matematik där det inte finns någon skillnad. Björnsson (2005) visar samma mönster i sin 

rapport (s.56). Killar kommer fortfarande vara vinnare i det långa loppet på grund av deras 

högre status i samhället (Wernerson, 2010, s. 8). Wernersson (2010) fortsätter med att ge en 

förklaring till både tjejers och killars underprestationer i skolan hämtad från hennes tidigare 

arbete från 2006. Här visas skillnaderna mellan tjejer och killar i två olika staplar. Den ena 

handlar om biologiska skillnader och den andra om sociala skillnader. När det gäller den 

biologiska skillnaden har tjejer lägre generell förmåga i alla ämnena samt en lägre specifik 

förmåga när det gäller matematik och naturvetenskap. Killarna har lägre förmåga inom 

läsning och skrivning samt verbal förmåga. Killarna har också oftare tidigare skador, till 

exempel fosterskador, och senare biologisk utveckling (s.11).  

 

När det gäller den sociala skillnaden mellan könen är könsrollerna en förklaring. Tjejer och 

killar är förväntade att ha kunskaper om olika saker. Vidare har tjejer lägre självförtroende 

samt lägre grad av självständighet medan killar har lägre social anpassning, en oförmåga att 

följa anvisningar och en kultur som präglas av maskulint antiplugg mönster. I klassrummet får 

könen olika situationer presenterade för sig. Dessa kan vara för tjejer; mindre uppmärksamhet 

från läraren, inte anpassat innehåll i undervisningen, att killarna är dominerande samt att de 

bedrivs olämpliga undervisnings- och arbetsformer. Killarnas situationer kan istället bestå av 
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en hämmande feminisering, en brist på manliga förebilder samt hämmande medelklassnormer 

(Wernersson, 2010, s. 11). 

 

Wernersson (2010) tittar närmare på Skolverkets rapport som tar upp skillnaden mellan könen 

när det gäller måluppfyllelse. De slutsatser som tas upp är att killar når upp till 90 procent av 

tjejernas prestation. Dock förefaller det inte att det höga antalet kvinnliga lärare är en 

förklaring till tjejernas högre betyg. Medelvärdesskillnaden mellan könen förklaras inte av att 

den större delen elever som är bland de lågpresterande är killar. En förklaring kan inte heller 

hittas i skillnaderna mellan skolor då dessa inte består från år till år. En liten förklaring kan 

vara att könsskillnaderna i glesbygden och industrikommunen är större, dock är detta endast 

en liten del av den hela skillnaden. Någon förklaring för könsskillnaderna finns inte inom 

etniciteten eller den sociala bakgrunden. Man har inte kunnat undersöka om mindre lärarstyrd 

undervisning visar någon skillnad. Den enda stora skillnaden som visade sig är att tjejer 

lägger ner mer tid och engagemang på skolan och dess arbete (s. 12). Skolverket (n.d.) har på 

sin hemsida många olika uppgifter om elevernas betyg i kärnämnena, på gymnasiet. När man 

ser på de olika betygen som eleverna har fått i kärnämnena ser man att tjejerna, med några få 

undantag, har bättre betyg än killarna. De få undantagen är när killar har samma betyg som 

tjejerna. De kurser där man ser att tjejerna och killarna har lika betyg är i matematik A och 

engelska B. I resterande kurser har tjejerna generellt bättre betyg än killarna (kursbetyg, tabell 

4A, 4B och 5A) (bilaga 1).  
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 Metod 
 

I detta kapitel kommer en redogörelse för vilken metod vi har valt att använda i studien. Först 

kommer vi att redogöra för vår teoretiska utgångspunkt. Den metod vi valt kommer sedan 

presenteras och efterföljas av en genomgång av de etiska aspekterna i vårt arbete. Sedan 

redogör vi för hur vi utarbetade vår enkät. Vi har försökt bryta ner processen och har förklarat 

de frågor som vi har med i enkäten. Vilka informanter vi har använt oss av kommer i nästa 

avsnitt samt en bortfallsfallsanalys. De två sista avsnitten handlar om hur vi genomförde 

själva studien samt hur vi bearbetade det material som vi fick in. 

 

 Teoretisk utgångspunkt 
 

Vi utgår från hypotesen som nämns i syftet. Utifrån vår hypotes har vi tagit en objektiv ansats 

och genomfört en kvantitativ studie. En kvantitativ studie görs genom att samla in ytlig data 

från en stor del av populationen för att beskriva en del av den populationens situation (Hultén, 

Hultman & Eriksson, 2007, s. 68 samt Johansson & Svedner, 2001, s. 28-29). Tanken är att de 

data som samlas in ska ge en bred bild av situationen och då ge ett brett svar till de 

frågeställningar som ställs i studien och verifiera eller falsifiera hypotesen. Enligt Ejvegård 

(1993) ökar både en verifiering och en falsifiering våra kunskaper (s. 35-36). 

 

 Vald metod 
 

Vi valde en kvantitativ enkätundersökning till denna studie, då vårt syfte är att beskriva 

informanternas situation, och vi försökte vara så objektiva som möjligt då vi inte ville påverka 

resultaten. Vårt mål var att hitta samband mellan de variabler som vi tar upp i vårt syfte. Detta 

gjorde vi med en enkätundersökning bland elever på gymnasiet. Ejvegård (2003) skriver om 

kvantifiering, en metod som användes i denna studie (s. 36-37).  

 

Alternativt kunde vi göra en kvalitativ intervjustudie (Kvale, 1997, s. 67f) där vi skulle få en 

djupare syn på våra frågeställningar, men eftersom vi var ute efter ett bredare resultat, som 

kunde ge oss en större bild av forskningsområdet, använde vi oss av en enkätundersökning. 
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En intervjustudie har svårare att gå ifrån subjektiviteten då mänsklig direktkontakt är svår, om 

inte omöjlig att hålla objektiv. 

 

 Etiska aspekter 
 

Ejlertsson (1996) tar upp för- och nackdelar med enkätundersökningar, en av dessa handlar 

om känsliga frågor. Eftersom enkäten som vi har tagit fram och delat ut är helt anonym 

kommer informantens person vara skyddad. Även om det inte finns några direkt känsliga 

frågor i enkäten kan vissa elever vara känsliga för att viss information om dem kommer ut. Då 

vi hanterade enkäterna konfidentiellt vet inte vi forskare hur en enskild informant har svarat 

(s. 10-12). Vi informerade alla elever på plats i klassrummen om syftet med vår enkät. Därtill 

kom information om de olika begreppen samt hur eleverna skulle svara på frågorna. Vidare 

förklarades att enkäten var frivillig. Detta förförande är i linje med det Johansson & Svedner 

(2001) skriver om informanters frivilliga deltagande (s.23-24). 

 

 Utarbetning av enkät 
 

Efter att ha läst igenom stora delar av litteraturen och den forskning vi funnit, samt skapat en 

hypotes utifrån fakta, började vi arbeta fram enkäten som till slut bestod av 32 frågor. Till 

enkäten konstruerades ett försättsblad där bland annat förenklade definitioner av begreppen 

läxor, positiv stress och negativ stress finns förklarade, detta för att alla informanter ska svara 

utifrån samma utgångspunkt. Alla dessa definitioner är förenklade utifrån den litteratur vi har 

läst och är tolkade utifrån vårt perspektiv. Bland frågorna finns det bara frågor om negativ 

stress. Anledningen till att vi har med båda begreppen negativ och positiv stress är för att ge 

informanterna möjligheten att se skillnaden mellan de två olika begreppen och på detta sätt 

inte blandar ihop dem.  Enkäten finns bland bilagorna (bilaga 2).  

 

Enkäten är gjord utifrån Ejlertsson (1996, s. 34-86) och Johansson & Svedner (2001, s. 28-29) 

och är tänkt att vara centrerad kring frågorna om läxor och stress. Enkäten började med några 

få bakgrundsfrågor om kön, årskurs och informantens senaste betyg i de tre kärnämnena. 

Vidare fick varje informant redogöra för hur mycket läxor de läste. Frågorna var uppdelade i 

två slags frågor. Detta efter Coopers (2001) uppdelning av hur läxor kan se ut, nämligen 
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frekvens, hur många läxor, och längd, hur lång tid läxan tar. Sedan kom det flera olika frågor 

om vilken negativ stress eleverna kände; både hur ofta och i vilken grad. Dessa frågor såg 

ganska lika ut, men skillnaderna mellan dem gav oss mer information än om vi endast skulle 

ha frågat efter den negativa stress eleverna kände. Noterbart här var att vi frågade efter om 

eleverna kände stress. Vi har inte med frågor där vi tar reda på om eleverna var stressade eller 

inte. Mot slutet av enkäten frågade vi informanterna om vilken svårighetsgrad de känner att de 

tre kärnämnena hade. Sist hade vi tre mer generella frågor, dels om hur många läxor 

informanterna hade sammanlagt, dels vilken grad av negativ stress de kände inför dessa läxor 

och dels vilka övriga ämnen de ansåg ha hög svårighetsgrad.  

 

 Urval 
 

Våra informanter finns inom gymnasieskolan i en kommun på cirka 90 000 invånare. I de 

kommunala skolorna i kommunen går det sammanlagt 3 500 elever. Den skola som vi varit 

och hämtat informanter ifrån har cirka 1 200 elever. Då detta arbete gjordes inom en 

begränsad tid valde vi att ta vara på våra kontakter inom gymnasieskolan. Vi fick kontakt med 

en lärare som hade sex stycken klasser som tilldelades oss. Vi valde bort en av klasserna, som 

vi hade kunnat ha med i studien, då denna klass gick i årskurs 1. Detta gav oss 132 

informanter. Alla informanter gick antingen i årskurs 2 eller årskurs 3 på gymnasiet, detta för 

att betyg ska ha genererats inom kärnämnena vilket inte är möjligt i årskurs 1. Informanterna 

skulle även gå inom samma program och det blev ett teoretiskt/studieförberedande program. 

Genom att ta informanter från samma program blir det lättare att generalisera resultaten.  

Denna studie kan endast generaliseras inom denna skola och de program som våra 

informanter kom ifrån.  

 

  Bortfallsanalys 
 

Bortfallet, som blev 33 stycken informanter, försökte vi motverka genom att vara på plats för 

att dela ut enkäten precis som Ejlertsson (1996) skriver (s. 22-24). Det var endast en 

informant som inte ville göra enkäten. Resterande av det externa bortfallet förklaras av att 

eleverna inte var på lektionen. Det interna bortfallet innefattade de informanter som inte 

svarade på en eller flera frågor. Försök att kontakta fler skolor har gjorts och misslyckats. De 
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kontaktade personerna var aldrig på plats och svarade inte på skickade e-post meddelanden. 

Detta gjorde att vi fick använda de informanter vi fått fram utav vår kontakt. 

 

 Genomförande 
 

För att få en bild av problemområdet vi valt och för att se vilken fakta och åsikter som detta 

ämne hade började vi arbetet med att läsa igenom den forskning och litteratur som vi fann. 

Därefter arbetade vi fram enkäten. Vi använde litteraturen till att få en helhetssyn över ämnet 

så att de frågor vi ställde skulle vara relevanta för vårt syfte. Under arbetet med enkäten tog vi 

kontakt med den lärare som vi tidigare fått tillåtelse att göra en enkätundersökning hos. 

Läraren fick ta del av enkäten och sedan bestämdes datum och tider för enkätundersökningen 

bland lärarens sammanlagt 132 elever. Vår pilotstudie blev genomförd med hjälp av en person 

som fick göra enkäten. Under tiden personen gjorde enkäten fick den förklara för oss hur den 

uppfattade frågorna. Eftersom frågorna uppfattades på ett bra sätt fortsatte vi med att ta ut 

enkäten till våra informanter. Undersökningen utfördes under två veckors tid. Detta för att 

läraren och vi var tvungna att hitta tider som passade. Vi valde att själva vara ute på skolan för 

att dela ut enkäten i klassrummen. Detta kan vara problematiskt då elevernas svar kan 

påverkas av vår närvaro. Men eftersom vi var ute efter ett högt svarsantal, samt att vi ville ge 

eleverna möjligheten att fråga oss om det fanns några oklarheter med vår enkät, valde vi att 

göra på detta sätt. Det är också mer strukturerat att låta informanter göra en enkät eller 

intervju ungefär i samma miljö, detta gör att svaren kan bli mer tillförlitliga.  

 

 Databearbetning 
 

Genom att jämföra, med kvantifiering, den breda mängden data som studien byggts på kunde 

vi i studien presentera den data i t.ex. tabeller. Dessa tabeller analyserades och presenterades i 

resultatavsnittet. Efter att alla enkäter hade samlats in, numrerades de och lades in i 

programmet SPSS. Genom SPSS använde vi oss av två olika statistiska tillvägagångssätt, 

deskriptiv (beskrivande) respektive analytisk statistik. Inom den analytiska statistiken 

använder vi oss av Pearson’s chi-två test för att se om några signifikanta skillnader 

förekommer i våra data. 
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 Metoddiskussion 
 

Enkätens uppbyggnad gav många diskussioner när den utarbetades. Frågorna i enkäten som 

behandlar betyg och den svårighetsgrad informanterna känner i vissa ämnen skapades för att 

ge en större helhetsbild över läxornas och stressens effekt på informanterna. Frågorna finns 

med för att stärka verifieringen eller falsifieringen av hypotesen samt försöka klargöra 

orsakerna till stressen informanterna känner i skolan (Ejvegård, 1993, s. 35-36). Valet att ha 

med frågor som tar reda på hur informanterna känner stress istället för frågor som tar reda på 

om informanterna är stressade förklaras med att vi ville veta hur informanterna kände när det 

gällde negativ stress. Detta säger dock inte om informanterna är stressade vilket gör att om 

detta ska jämföras med tidigare studier måste man vara försiktig. Vidare kunde vi ha valt att ta 

reda på vilka betyg informanterna hade i specifika kurser, till exempel A eller B kurs, i de tre 

kärnämnena. Vi valde istället att ta reda på informanternas betyg i sitt senast avslutade ämne 

för att dels få en generell bild av informanternas betyg i deras årskurs och dels för att vårt 

fokus inte låg på informanternas betyg utan på deras läxläsning samt negativa stress. För att 

kunna jämföra vårt resultat med det som finns bland Skolverkets resultat valde vi att 

generalisera bland Skolverkets resultat och sammanställa egna diagram utav dessa (bilaga 1). 

Skolverkets resultat kan inte direkt jämföras med resultatet från vår studie dock så bär båda 

studierna på intressanta likheter och skillnader. Frågorna i enkäten behandlar hur många läxor 

informanten har, vilket är viktigt att skilja från hur många läxor informanterna gör. Bland de 

svar vi fick från frågorna om hur mycket tid informanterna lägger ner på sina kärnämnen 

valde vi att generalisera resultatet. Detta blev en genomsnittlig generalisering och ska inte ses 

som något annat. Att vara på plats med enkäten i klassrummet kan vara riskabelt då 

informanternas svar kan bli färgade. Detta var dock något vi vågade riskera då vi valde att 

prioritera en hög svarsfrekvens. 

 

 Reliabilitet och validitet 
 

Ejvegård (2003) skriver om reliabilitet och validitet (s. 70-75). Han förklarar reliabilitet som 

en studie som man ska kunna göra om, till exempel, med samma enkät. Vi anser att vår studie 

är möjlig att göra om på nytt. Dock kan frågorna operationaliseras på nytt då våra frågor 

fokuserar på att ta reda på vad informanterna känner. Ejvegård (2003) förklarar validitet som 

en studie som verkligen mäter det den ska mäta. Då studien fokuserar på frågor om 
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informanternas känslor och informanterna svarar på dessa frågor, bör validiteten ses som god. 

Däremot kan frågor om känslor upplevas som mindre exakta och svaren kan därmed bli 

mindre precisa.   
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 Resultat 

 
I det här avsnittet presenterar vi vårt empiriska material som vi samlat in från våra enkäter. 

För att läsaren skall få en bättre inblick i vad ”chi-två” statistiken säger ger vi en kortare 

förklaring: För att det ska finnas en signifikant skillnad av värde mellan två variabler ska 

signifikansnivå (α) ligga under 5 procent. Lägre procentvärde ger starkare signifikant skillnad.  

 

 Mängd läxor 

  
Först redovisas mängden läxor eftersom vi antar att mängden läxor kan påverka upplevd 

negativ stress. Resultatet visar i tabell 1 att minst 97 procent (n = 99) av informanterna svarat 

att de har 0 - 3 stycken läxor i de tre kärnämnena per vecka. I frågan hur många läxor eleven 

har i alla ämnena per vecka ser vi genom att tolka tabell 1 att kärnämnena står för upp till 

cirka 38,4 procent (n = 99) av de sammanlagda läxorna informanterna har i skolan. 

 

Tabell 1: Visar hur många läxor eleven har i alla ämnen per vecka (n=99). 

Antal läxor Frekvens Procent Kumulativ Procent 

 0 - 1 5 5,1 5,1 

2 - 3 33 33,3 38,4 

4 - 5 38 38,4 76,8 

6 - 7 16 16,2 92,9 

8 eller fler 7 7,1 100,0 

Total 99 100,0  

  

De signifikanta skillnaderna vi fick fram, med hjälp av chi-två test, mellan kön och antalet 

läxor var i frågan ”Hur många läxor har/hade du i ämnet matematik per vecka”
1
 samt i frågan 

”Antalet läxor du har sammanlagt per vecka i alla ämnen du läser”
2
, som visar att tjejer 

svarat att de har fler läxor än killar. Även tidsaspekten på läxor antas vara av betydelse 

relaterat till stress. Om vi tittar på tidsaspekten bland informanternas läxor ser vi i tabell 2 att 

tjejer lägger ner mer tid på läxor än killar: 

 

 

                                                 
1
 chi2-värde: 14,941 df: 4 α: p < 0,01 

2
 chi2-värde: 18,148 df: 4 α: p < 0,01 
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Tabell 2: (n=99) Hur många timmar eleverna lägger ner på läxor per vecka i kärnämnena 

 

 

 Stress 

 
När det gäller stress har frågor ställts om stress generellt, stress i olika ämnen, svårighetsgrad 

och betyg.  I frågan ”hur (negativt) stressade eleverna känner sig utav läxor i de tre 

kärnämnena” kan vi se att 59,6 procent av informanterna svarat att de känner sig ganska eller 

mycket (negativt) stressade utav läxor i ämnet matematik, medan värdena för engelska och 

svenska ligger på omkring 40 procent, vilket visar att informanterna svarat att de känner högre 

grad (negativ) stress inom ämnet matematik. Ser man på hur (negativt) stressade de känner sig 

utav läxor i alla ämnena ser vi att informanterna svarat att cirka 79 procent känner sig ganska 

eller mycket (negativt) stressade.  

 

I tabell 3 kan vi se hur informanterna svarat i vilka/vilket ämne de känner sig (negativt) 

stressade utav (förutom kärnämnena). Inför denna tabell måste man ta i beaktning att 

informanterna fick möjligheten att i enkäten skriva ner valfritt antal ämnen.  

 

 

 

33,83% 34,83%

17,91%

7,96% 5,47%

61,29%

20,43%

10,75%

3,23% 4,30%

0 h - 0,5 h 0,5 h - 1 h 1 h -1,5 h 1,5 h - 2 h 2 h eller fler

Hur många timmar eleverna lägger ner per 
vecka i kärnämnena

tjej kille
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Tabell 3: (n = 99) Visar vilka ämne eleverna känner sig (negativt) stressade utav. 

 

 

När vi mäter med chi-två test finner vi att skillnaden är signifikant mellan kön och olika 

stressfaktorer; ”hur ofta eleverna känner sig (negativt) stressade för att tiden till matematik 

respektive engelskläxorna inte räcker till”; matematikläxor
3
 respektive engelskläxor

4
, där ser 

vi att tjejer svarat att de känner oftare (negativ) stress än killar. ”Hur ofta de känner sig 

(negativt) stressade för att läxorna i kärnämnena är för svåra”; matematik
5
, engelska

6
 och 

svenska
7
. Även här är det tjejer som upplever att de oftare är mer (negativt) stressade än 

killar. ”I vilken grad de känner sig (negativt) stressade för att tiden till läxorna inte räcker 

till” ser vi att i matematikläxor
8
 och i engelskläxor

9
 upplever tjejerna en högre grad (negativ) 

stress än killarna. ”I vilken grad de känner sig (negativt) stressade för att läxorna i matematik 

respektive engelska är för svåra”; matematik
10

 och engelska
11

 ser vi att tjejer upplever en 

                                                 
3
 chi2-värde: 7,871 df: 3 α: p < 0,05 

4
 chi2-värde: 12,396 df: 3 α: p < 0,01 

5
 chi2-värde: 19,907 df: 3 α: p < 0,01 

6
 chi2-värde: 12,856 df: 3 α: p < 0,01 

7
 chi2-värde: 7,884 df: 3 α: p < 0,05 

8
 chi2-värde: 12,143 df: 3 α: p < 0,01 

9
 chi2-värde: 9,511 df: 3 α: p < 0,03 

10
 chi2-värde: 12,108 df: 3 α: p < 0,01 

11
 chi2-värde: 9,961 df: 3 α: p < 0,02 

0

5
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högre grad (negativ) stress än killar. Och slutligen, se tabell 4, i frågan ”Hur(negativt) 

stressade de känner sig utav läxor i alla ämnen”
12

 visar att tjejer oftare svarat att de känner 

sig mycket stressade jämfört med killar. I övrigt fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

kön och frågor som tar upp (negativ) stress. 

 

Tabell 4: (n=99) 

 

 Betyg 

 
Chi-två testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan hur tjejer och killar svarat på 

frågan "Vilket är det senaste betyg du har i ämnet svenska (avslutad kurs)”
13

 där tjejer har 

bättre betyg än killar, se tabell 5. När det gäller årskurs finns det en signifikant skillnad när 

informanterna har svarat på frågan ” Vilket är det senaste betyg du har i ämnet matematik 

(avslutad kurs)”
14

 där informanterna i årskurs 2 har bättre betyg än informanterna i årskurs 3. 

I övrigt finns det inga signifikanta skillnader beträffande betyg gentemot kön respektive 

årskurs. 

 

 

 

 

                                                 
12

 chi2-värde: 18,771 df: 3 α: p < 0,01 
13

 chi2-värde: 10,111 df: 4 α: p < 0,04 
14

 chi2-värde: 11,730 df: 4 α: p < 0,02 

1,47%

8,82%

35,29%

54,41%

12,90%

32,26%
35,48%

19,35%

ej stressad lite stressad ganska stressad mycket stressad

Hur (negativt) stressad känner du dig utav läxor 
i alla ämnen? 

tjej kille
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Tabell 5: (n=99) 

 

 

 Svårighetsgrad 

 
Vi ser att 86,9 procent av informanterna tycker att ämnet matematik är ganska eller mycket 

svårt, medan ämnena engelska och svenska ligger runt 47 procent. Vi har också en signifikant 

skillnad, med chi-två test, mellan kön och frågan ”Vilken svårighetsgrad tycker/tyckte du att 

följande ämne (engelska) har”
15

 där tjejerna tycker att den har en högre svårighetsgrad än 

killarna. 

 

 Slutsatser 
 

Dessa slutsatser kan endast appliceras på de informanter som varit med i denna studie och inte 

på några andra. Om resultatet av studien ska bli generaliserbart måste denna studie göras om 

med ett större urval som är helt slumpmässigt. Följande slutsatser är de som vi forskare 

kommit fram till under studiens gång. Vår hypotes att gymnasieelevers (negativa) 

stresskänslor kan vara kopplade till läxor i vissa ämnen visades stämma enligt den data som 

samlats in och analyserats. 79 procent av informanterna känner (negativ) stress inför läxor i 

                                                 
15

 chi2-värde: 10,278 df: 3 α: p < 0,02 

1,47% 1,47%

20,59%

50,00%

26%

0%

9,68%

35,48%

48,39%

6,45%

inget betyg IG G VG MVG

Senaste betyg i ämnet svenska (avslutad kurs)

tjej kille
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alla ämnena. I ämnet matematik är 59,6 procent (negativt) stressade av läxorna och i ämnena 

svenska respektive engelska är omkring 40 procent (negativt) stressade utav läxorna. Studien 

visar att om eleverna tycker att ämnet har en hög svårighetsgrad kan det ge eleverna en högre 

(negativ) stressnivå. Vår studie visar dessutom att tjejer är generellt mer (negativt) stressade 

än killar, att de även har fler läxor än killar samt att de lägger ner mer tid på sina läxor än vad 

killar gör. Tjejerna har också bättre betyg än killarna i ämnet svenska. Detta skulle kunna 

betyda  att elever som  i vår studie  har fler läxor och lägger ner mer tid på dessa läxor blir 

mer (negativt) stressad och får bättre betyg. Den sista slutsatsen är att informanterna i denna 

studie har i genomsnitt en läxa per skoldag. 

 

 Diskussion 
 

Precis som flera av forskarna säger är det svårt att definiera begreppet läxa. Enkäten har 

därför en egen definition som alla informanter har fått ta del av. Antalet läxor som 

informanterna har i studien visar att nästan 40 procent av alla läxor som informanterna har är 

läxor inom kärnämnena. Detta kan betyda att kärnämnena tar stor plats i informanternas 

gymnasieskola. Kärnämnena är också betydande för vidare studier och då informanterna går 

på studieförberedande program kan kärnämnena vara utav extra stor vikt. Vanligast verkar 

informanterna ha genomsnittligen en läxa per skoldag. Detta stämmer överens med Westlunds 

(2004) utsagor från elever som menade att de fick hem läxor varje dag, även om Westlunds 

studie handlar om elever på högstadiet. SCB visar att cirka två procent av eleverna 10-18 år 

aldrig gör några läxor, medan en procent aldrig har några läxor (2005, s. 74). Vår studie visar 

att cirka fem procent av informanterna har antingen ingen eller en läxa i veckan. Dock säger 

inte resultatet om informanterna har ingen eller en läxa per vecka. Informanterna i vår studie 

har endast ett åldersspann på 16-18 år i ett studieförberedande program, vilket gör det svårt att 

jämföra med tidigare statistik. Man kan se att de flesta av informanterna inte gör mer än tre 

stycken läxor varje vecka i kärnämnena. Samtidigt ser man att majoriteten av våra 

informanter lade maximalt ner 30 minuter per vecka med läxor i sina kärnämnen. Detta antar 

vi betyder att antingen valde informanterna att uppge fler läxor per vecka än de hade eller att 

de uppgav för lite läxtid i enkäten. En tredje förklaring kan vara att informanternas läxor i 

kärnämnena tar lite tid att göra.  Om vi tittar närmare på resultatet av vår studie visade sig att 

61 procent av killarna och 34 procent av tjejerna skriver att de läser mellan noll till 30 minuter 

läxor i sina kärnämnen per vecka. Detta visar att tjejerna lägger ner mer tid på sina läxor än 
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vad killarna gör, vilket kan vara en möjlig effekt, tror vi, utav tjejernas statuskrav (Frih, 

2007). Dock får man se till att den stora majoriteten av killarna valde det lägsta alternativet 

och kan då antingen läsa väldigt lite läxor eller bytt ämne och kan i det nya ämnet läsa 

antingen mycket eller lite läxor, vilket inte enkäten tar reda på. I SCB:s studie visade det sig 

att cirka hälften av tjejerna arbetar tre timmar per vecka med läxor medan endast en tredjedel 

av killarna gör samma arbete (2005, s. 74). Vår studie visade att tjejer har generellt mer läxor 

än killar. Detta är framför allt påtagligt i kärnämnet matematik. Enligt Wernersson (2010) 

finns det biologiska skillnader mellan könen där tjejer har en lägre förmåga när det gäller 

matematik. Enligt oss forskare, kan det finnas ett samband mellan att en elev ligger efter i 

matematik med hur många läxor den eleven får.  

 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2006:77) är det många elever som anser att det är 

prov och läxor som skapar den mesta stressen. Vår studie visar att cirka 60 procent av alla 

informanter känner sig ganska eller mycket (negativt) stressade när det gäller läxor i ämnet 

matematik. Inom de andra två ämnena är siffran 40 procent. När det gäller (negativ) stress 

inom alla ämnena när det gäller läxor känner cirka 79 procent av informanterna ganska eller 

mycket (negativt) stressade. Skolverket (2010) visar att de studieinriktade programmen är mer 

stressade än de yrkesförberedande, enligt deras egen definition av begreppet stress. Att 

informanterna går på ett studieinriktat program kan vara en anledning till att en stor del av 

dem kände ganska hög eller mycket hög (negativ) stress. Enkäten frågade efter fler ämnen där 

informanterna kände (negativ) stress. Dessa ämnen fick informanterna skriva ner själva (se 

tabell 3). Det ämne som med god marginal sticker ut från mängden var geografi. Resultatet 

visar att cirka en tredjedel av informanterna känner sig negativt stressade av ämnet geografi. 

Detta kan jämföras med att cirka en femtedel av informanterna känner sig (negativt) stressade 

av ämnet samhällskunskap. Varför denna skillnad finns vågar vi inte analysera då vår data är 

begränsad. Skolverket (2010) skriver att cirka hälften av alla tjejer är stressade i skolan. 

Denna siffra har varit konstant sedan år 2000 när detta började mätas. Killarnas stressnivå har 

sjunkit från en fjärdedel till en femtedel. Genomgående i vårt resultat visar det sig att tjejer 

känner sig mer negativt stressade än killar vilket Skolverket (2010) också visar. Anledningen 

till detta, tror vi, är troligen de statuskrav som tjejer har på sig och allt detta medför som att 

vara duktig och, till exempel, göra sina läxor.  

 

Tjejerna i denna studie har bättre betyg i svenska. Detta stämmer överens med Skolverkets 

undersökningar (bilaga 1). Wernersson (1977) visar att historiskt sett har tjejer nästan alltid 
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fått bättre betyg än killar. Dock finns det studier som visar att dessa fakta bör ifrågasättas 

och/eller problematiseras. Wernersson (2010) presenterar olika möjliga orsaker som kan 

förklara tjejernas bättre betyg gentemot killarna. Det enda hon kommer fram till är att tjejer 

lägger ner mer tid på sina läxor vilket delvis stämmer överens med denna studie vilket i sin tur 

än en gång kan visa resultatet av de statuskrav tjejer har på sig. Enligt Wernersson (2010) har 

tjejerna högre medelbetyg än killarna, dock visar killarna högre resultat på begåvningsprov än 

vad tjejerna gör. Det man kan se i vår studie när det gäller skillnader mellan årskurser är att 

informanterna i årskurs två har generellt bättre betyg än informanterna i årskurs tre. Detta går 

emot Skolverket (n.d.),  där det generellt visar sig att elever i de högre kurserna får högre 

betyg. Här måste förklaras att det är svårt att jämföra betyg i kurser, som Skolverket 

presenterar, och betyg i årskurser, som vår studie presenterar. Vi kan inte förklara denna 

skillnad med annat än att denna studie är relativt liten i sin omfattning och att betygen var en 

liten del i vår studie. 

 

Cirka 87 procent av informanterna ansåg i denna studie att matematik hade en ganska hög 

eller mycket hög svårighetsgrad. I de andra två kärnämnena låg denna siffra på runt 47 

procent. Den höga svårighetsgraden som informanterna anser att ämnet matematik har kan 

vara kopplat till den negativa stress de känner inför detta ämne. Det har också visat sig i flera 

undersökningar (till exempel PISA) att svenska ungdomar faller tillbaka i kunskaperna när det 

gäller matematik. När det gäller skillnader mellan könen tycker tjejerna, mer än killarna, att 

engelska har en hög svårighetsgrad. Detta fenomen kan vi inte förklara eller analysera vidare 

då tidigare information inte har funnits och vår data är för begränsad för att kunna analyseras 

för sig själv. 

 

 Implikationer 

 

Nedan följer två avsnitt, didaktiska implikationer och forskningsimplikationer, där vi utifrån 

våra egna tankar förmedlar förslag på hur man som lärare kan förbättra elevernas situation i 

skolan utifrån deras uppfattning angående stress, läxor, svårighetsgrad och kön samt förslag 

till hur man kan vidareutveckla vår studie. 
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 Didaktiska implikationer 

 

Om man som lärare ger sig själv friheten att dela ut läxor, enligt vår definition, till eleverna 

utan att det står något om läxor i styrdokumenten för gymnasieskolan bör man fråga sig två 

saker. Vilken svårighetsgrad läxorna har är den första, och om det finns möjlighet att 

elevanpassa dem eftersom vår studie visar att informanterna känner negativ stress för att 

läxorna i kärnämnena är för svåra är den andra. Denna negativa stress måste skolorna ta på 

allvar då elevernas hälsa måste stå i centrum. Likaså visar vår studie att tjejer har fler läxor än 

killar per vecka. Detta kan bero på att tjejer är mer benägna att vara noga med att göra sina 

uppgifter (Frih, 2007) och därigenom uppmuntrar läraren detta beteende med fler uppgifter 

och läxor. Alternativt kan läxorna delas ut i ett könsdiskriminerande mönster, dock hoppas vi 

att detta inte är fallet. Även här bör man tänka på att elevanpassa läxor.  

 

 Forskningsimplikationer 
 

Denna studie visar att elever känner negativ stress utav läxor i olika bemärkelser. Det är dock 

viktigt att poängtera att det är informanternas egen uppfattning av våra definitioner av 

begreppen stress och läxa. Det man kan göra för att göra studien med en annan vinkel är att 

mäta stress hos eleverna genom att använda sig av en mängd frågor som mäter stress hos 

informanterna och inte vad de själva uppfattar som stress utifrån en definition. Vidare skulle 

man kunna gå in och se vad som ligger bakom stressen informanterna känner genom att låta 

dem svara på frågor om vad de gör på sin fritid, det vill säga om det finns andra faktorer som 

spelar in i vad de känner utlöser negativ stress.  

 

 
  



31 

 

 

Käll- och litteraturlista 

 

Tryckta källor 

 

Björnsson, Mats (2005). Kön och skolframgång: tolkningar och perspektiv, 

 Myndigheten för skolutveckling, ISRN: SKOLUTV-R--013--SE. 

 

Cooper, Harris (2001). The battle over homework, Corwin Press Inc., 

 Thousand Oaks, California 91320, Second Edition. 

 

Ejlertsson, Göran (1996). Enkäten i praktiken, Studentlitteratur, Lund. 

 

Ejvegård, Rolf (1993). Veteskaplig metod, Studentlitteratur, Lund. 

 

Ejvegård, Rolf (2003). Veteskaplig metod, Studentlitteratur, Lund. 

 

Frih, Anna-Karin (2007). Flickan i medicinen, Örebro. 

 

Hellsten, Jan-Olof (1997). Läxor är inget att orda om: Läxan som fenomen 

 i aktuell pedagogisk litteratur, Pedagogiska institutionen, Uppsala 

 universitet, Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg 2 nr 3 s 205–220 

 ISSN 1401-6788. 

 

Hultén, Pernilla, Hultman, Jens & Eriksson, Lars Torsten (2007). Kritiskt 

 tänkande, Korontan Ljubljana, Slovenien. 

 

Häggqvist, Susann (2004). Arbetsmiljö och utveckling i skolan, 

Arbetslivsinstitutet, Stockholm. 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004). Examensarbetet i 

 lärarutbildningen, Kunskapsföretaget, Uppsala. 

 

Kohn, Alfie (2006). The homework myth, Cambridge . 

 

Kvale, Steinar (1997). Den Kvantitativa forskningsintervjun, 

 Studentlitteratur, Lund . 

 

Landstedt, Evelina (2010). Life circumstances and adolescent mental health, 

Sundsvall. 

 



32 

 

 

Lazarus, Richard S. (2006). Stress and Emotion:  A New Synthesis, Springer 

 Publishing Company. 

 

Malmström, Clas & Nihlén, Charlie (2002). Positiv stress, Kristianstad .

  

Olsson, Gunilla (1998). Adolescent Depression, Uppsala. 

 

Skolverket (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 

 

Skolverket (2010). Attityder till skolan 2009, Stockholm, ISSN: 1103-2421. 

 

Statens offentliga utredningar (1993). Nya villkor för ekonomi och politik. 

 Betänkande av ekonomikommissionen, SOU 1993:16, Stockholm: 

 Finansdepartementet. 

 

Statens offentliga utredningar (2006). Ungdomar, stress och psykisk  ohälsa, 

 SOU 2006:77, Stockholm. 

 

Statistiska centralbyrån (2005). Barns villkor, Levnadsförhållanden rapport 110. 

 

Utbildningsdepartementet (2004). Könsskillnader i utbildningsresultat, 

 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7, Utbildningsdepartementet, 

 Stockholm, ISSN: 1650-3317. 

 

Wernersson, Inga (1977). Könsdifferentiering i grundskolan, ISBN:91-

 7346-042-7. 

 

Wernersson, Inga (2010). Könsskillnader i skolprestationer – idéer om 

 orsaker, SOU 2010:51, Rapport V från Delegationen för jämställdhet i 

 skolan, Stockholm. 

 

Westlund, Ingrid (2004). Läxberättelser, Lindköpings universitet. 

 

Wiklund, Maria (2010). Close to the edge, Umeå universitet. 

 

Österlind, Eva (2001). Elevers förhållningssätt till läxor, Högskolan Dalarna. 

 

 

Elektroniska källor 

 
Cooper, Harris, cooper.socialpsychology.org, hämtad 2010-12-01 

 
Hellsten, Jan - Olof, www.fria.nu, hämtad 2010-12-02 

http://cooper.socialpsychology.org/
http://www.fria.nu/artikel/80879%20-%20Jan%20-%20Olof


33 

 

 

 

Kohn, Alfie, www.alfiekohn.org, hämtad 2010-12-01 

 
Malmström, Clas, www.talarforum.se, hämtad 2010-12-04 

 

Nationalencyklopedin, stress. www.ne.se, hämtad 2010-11-22  

 

Nationalencyklopedin, stressorer. www.ne.se, hämtad 2010-11-25 

 

Nihlén, Charlie, www.jusektidningen.se, hämtad 2010-12-03 

 

Skolverket,(n.d.) www.skolverket.se, hämtad 2010-12-03 

 

Westlund, Ingrid, www.ibl.liu.se, hämtad 2010-12-01 
 

Österlind, Eva, fou.skolporten.com, hämtad 2010-12-01 

 

 

 

http://www.alfiekohn.org/bio.htm
http://www.talarforum.se/clas.malmstrom
http://www.ne.se/stress
http://www.ne.se/stressorer
http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2003/5/Clas-Malmstrom-Charlie-Nihlen-Positiv-stress---leda-och-utveckla-med-halsokompetens/
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/80/38/Gy_Betyg%20och%20studieresultat_Riksniv%E5_Tabell4Awebb.xls
http://www.ibl.liu.se/pedius/personal/westlund-ingrid?l=sv
http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A200000000weA&typ=art


34 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
Tabell 4A: 

 
 

 
Tabell 4B: 
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Tabell 5A: 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

 
Vi är två studenter som läser på Högskolan i Halmstad. Vi studerar till 

gymnasielärare i teoretiska ämnen. Under hösten 2010 skriver vi ett 

examensarbete som har syftet att se om det finns någon koppling mellan 

stress, läxor, svårighetsgrad i ämnet gentemot betyg för elever i årskurs 2 

och 3 inom de teoretiska programmen. 

 

För att fullt ut kunna ta del av enkäten bör du veta vad vi menar 

med orden läxa och stress.  

 

Läxa – Alla skoluppgifter som görs utanför lektionstid. Uppgifterna 

kan göras enskilt eller i grupp. Uppgifterna kan vara t.ex. 

öva på glosor, hinna ifatt med dina skoluppgifter eller skriva 

uppsatser/uppgifter. Dock så är studier inför prov inte 

medräknat som läxa. 

 

Negativ stress - Kan hos människa framkallas av krav  

                         som överstiger individens förmåga eller av  

                         olika typer av begränsningar, som t.ex. tid. 

 

Positiv stress – Att växla mellan påfrestning och återhämtning 

                        så att det blir möjligt att upprätthålla både 

                        prestationsförmåga och välbefinnande på hög nivå. 
 

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Om du väljer att fylla i enkäten 

uppskattar vi om du tar din tid för att vår studie ska bli så sanningsenlig som 

möjligt. Dina svar kommer att vara anonyma, vilket innebär att din identitet 

förblir okänd för alla som tar del av studien, inklusive oss. 

 

Tack för din medverkan. 

Simon Wiktorén & Borislav Slijepcevic 

 

 

http://mobilize.se/synonym/p%C3%A5frestning
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Enkät till gymnasieelever i årskurs 2 & 3 i Halmstad kommun 
 

 

 

1. Kön:  tjej   kille  
 

 

2. Årskurs:              åk.2                       åk.3  

 

 

 

3. Vilket är det senaste betyg du har i ämnet matematik (avslutad kurs)? 

 

Inget betyg                            IG                        G                          VG                         MVG     

 

 

4. Vilket är det senaste betyg du har i ämnet engelska (avslutad kurs)? 

 

Inget betyg                            IG                        G                          VG                         MVG     

 

 

5. Vilket är det senaste betyg du har i ämnet svenska (avslutad kurs)? 

 

 Inget betyg                           IG                        G                          VG                         MVG     

 

 

 

 

6. Hur många läxor har/hade du i ämnet matematik per vecka? 

   

0 1  2 3                   4 eller fler  

 

 

7. Hur många läxor har/hade du i ämnet engelska per vecka? 

   

0 1  2 3                   4 eller fler 

  

 

8. Hur många läxor har/hade du i ämnet svenska per vecka? 

   

0 1  2 3                    4 eller fler 
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9. Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet matematik per vecka? 

   

0 - ½ ½ - 1   1 - 1½   1½ - 2 2 eller fler 

 

 

10. Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet engelska per vecka? 

   

0 - ½ ½ - 1   1 - 1½   1½ - 2 2 eller fler 

 

 

11. Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet svenska per vecka? 

   

0 - ½                    ½ - 1   1 - 1½   1½ - 2 2 eller fler 

 

 

12. Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet matematik? 

   

  inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

 

13. Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet engelska? 

   

  inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

 

14. Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet svenska? 

   

  inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

   

              

 

15. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

matematikläxorna inte räcker till? 

   

        aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 

 

 

16. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

engelskläxorna inte räcker till? 

   

        aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 

 

 

17. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

svenskläxorna inte räcker till? 

   

       aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 
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18. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i matematik är 

för svåra? 

   

        aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 

 

19. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i engelska är 

för svåra? 

   

        aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 

 

20. Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i svenska är 

för svåra? 

   

        aldrig                       någon gång                 ganska ofta                 väldigt ofta 

 

21. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

matematikläxorna inte räcker till? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

22. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

engelskläxorna inte räcker till? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

23. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

svenskläxorna inte räcker till? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

24. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i 

matematik är för svåra? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

25. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i engelska 

är för svåra? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 

 

 

26. I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i svenska 

är för svåra? 

   

   inte stressad                  lite stressad             ganska stressad           mycket stressad 
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Vilken svårighetsgrad tycker/tyckte du att följande ämnen har/hade? 

 

27. Matematik: 

   

                               Väldigt lätt                 lätt                      svårt              väldigt svårt       

                    

28. Engelska: 

    

                Väldigt lätt                  lätt                      svårt              väldigt svårt      

  

29. Svenska: 

    

                   Väldigt lätt                  lätt                      svårt              väldigt svårt        
 

 

30. Antalet läxor du har sammanlagt per vecka i alla ämnen du läser? 

   

0 - 1 2 - 3   4 - 5    6 - 7 8 eller fler 

 

31. Hur stressad (negativt stressad) känner du dig utav läxor i alla ämnena? 

   

                      Ej stressad               lite stressad             ganska stressad              mycket stressad   

 

32. Skriv ner vilka/vilket ämne du känner dig stressad (negativt stressad) utav 

(förutom matematik, engelska och svenska): 

 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________  

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Simon Wiktorén & Borislav Slijepcevic 
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Bilaga 3 
 

 Frekvenstabeller  
 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tjej 68 68,7 68,7 68,7 

kille 31 31,3 31,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Årskurs 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid årskurs 2 43 43,4 43,4 43,4 

årskurs 3 56 56,6 56,6 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Vilket är det senaste betyg du har i ämnet matematik (avslutad kurs)? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid inget betyg 1 1,0 1,0 1,0 

IG 9 9,1 9,1 10,1 

G 45 45,5 45,5 55,6 

VG 35 35,4 35,4 90,9 

MVG 9 9,1 9,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Vilket är det senaste betyg du har i ämnet engelska (avslutad kurs)? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid IG 5 5,1 5,1 5,1 

G 30 30,3 30,3 35,4 

VG 48 48,5 48,5 83,8 

MVG 16 16,2 16,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Vilket är det senaste betyg du har i ämnet svenska (avslutad kurs)? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid inget betyg 1 1,0 1,0 1,0 

IG 4 4,0 4,0 5,1 

G 25 25,3 25,3 30,3 

VG 49 49,5 49,5 79,8 

MVG 20 20,2 20,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur många läxor har/hade du i ämnet matematik per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 27 27,3 27,6 27,6 

1 35 35,4 35,7 63,3 

2 22 22,2 22,4 85,7 

3 7 7,1 7,1 92,9 

4ellerfler 7 7,1 7,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

Hur många läxor har/hade du i ämnet engelska per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 15 15,2 15,2 15,2 

1 58 58,6 58,6 73,7 

2 23 23,2 23,2 97,0 

3 3 3,0 3,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Hur många läxor har/hade du i ämnet svenska per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 26 26,3 26,3 26,3 

1 65 65,7 65,7 91,9 

2 6 6,1 6,1 98,0 

4ellerfler 2 2,0 2,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet engelska per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 - 1/2 38 38,4 38,8 38,8 

1/2 - 1 37 37,4 37,8 76,5 

1 - 1 1/2 16 16,2 16,3 92,9 

1 1/2 - 2 5 5,1 5,1 98,0 

2 eller fler 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet matematik per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 - 1/2 44 44,4 44,9 44,9 

1/2 - 1 20 20,2 20,4 65,3 

1 - 1 1/2 14 14,1 14,3 79,6 

1 1/2 - 2 10 10,1 10,2 89,8 

2 eller fler 10 10,1 10,2 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   
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Hur många timmar lägger/la du ner på läxor i ämnet svenska per vecka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 - 1/2 43 43,4 43,9 43,9 

1/2 - 1 32 32,3 32,7 76,5 

1 - 1 1/2 16 16,2 16,3 92,9 

1 1/2 - 2 4 4,0 4,1 96,9 

2 eller fler 3 3,0 3,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet matematik? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 20 20,2 20,2 20,2 

lite stressad 20 20,2 20,2 40,4 

ganska stressad 33 33,3 33,3 73,7 

mycket stressad 26 26,3 26,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet engelska? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 25 25,3 25,3 25,3 

lite stressad 37 37,4 37,4 62,6 

ganska stressad 24 24,2 24,2 86,9 

mycket stressad 13 13,1 13,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Hur stressad (negativ stress) känner du dig utav läxor i ämnet svenska? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 24 24,2 24,2 24,2 

lite stressad 34 34,3 34,3 58,6 

ganska stressad 23 23,2 23,2 81,8 

mycket stressad 18 18,2 18,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

matematikläxorna inte räcker till? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 19 19,2 19,2 19,2 

någon gång 32 32,3 32,3 51,5 

ganska ofta 30 30,3 30,3 81,8 

väldigt ofta 18 18,2 18,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

engelskläxorna inte räcker till? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 22 22,2 22,2 22,2 

någon gång 50 50,5 50,5 72,7 

ganska ofta 20 20,2 20,2 92,9 

väldigt ofta 7 7,1 7,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

svenskläxorna inte räcker till? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 21 21,2 21,2 21,2 

någon gång 45 45,5 45,5 66,7 

ganska ofta 25 25,3 25,3 91,9 

väldigt ofta 8 8,1 8,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i 

matematik är för svåra? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 16 16,2 16,2 16,2 

någon gång 21 21,2 21,2 37,4 

ganska ofta 35 35,4 35,4 72,7 

väldigt ofta 27 27,3 27,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i engelska 

är för svåra? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 24 24,2 24,2 24,2 

någon gång 45 45,5 45,5 69,7 

ganska ofta 20 20,2 20,2 89,9 

väldigt ofta 10 10,1 10,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Hur ofta känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i svenska 

är för svåra? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aldrig 25 25,3 25,5 25,5 

någon gång 53 53,5 54,1 79,6 

ganska ofta 16 16,2 16,3 95,9 

väldigt ofta 4 4,0 4,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

matematikläxorna inte räcker till? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 22 22,2 22,4 22,4 

lite stressad 26 26,3 26,5 49,0 

ganska stressad 31 31,3 31,6 80,6 

mycket stressad 19 19,2 19,4 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

engelskläxorna inte räcker till? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 25 25,3 25,5 25,5 

lite stressad 49 49,5 50,0 75,5 

ganska stressad 15 15,2 15,3 90,8 

mycket stressad 9 9,1 9,2 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   
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I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att tiden till 

svenskläxorna inte räcker till? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 25 25,3 25,5 25,5 

lite stressad 37 37,4 37,8 63,3 

ganska stressad 27 27,3 27,6 90,8 

mycket stressad 9 9,1 9,2 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i 

matematik är för svåra? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 17 17,2 17,2 17,2 

lite stressad 23 23,2 23,2 40,4 

ganska stressad 34 34,3 34,3 74,7 

mycket stressad 25 25,3 25,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i 

engelska är för svåra? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 28 28,3 28,3 28,3 

lite stressad 37 37,4 37,4 65,7 

ganska stressad 25 25,3 25,3 90,9 

mycket stressad 9 9,1 9,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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I vilken grad känner du dig stressad (negativt stressad) för att läxorna i 

svenska är för svåra? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte stressad 28 28,3 28,6 28,6 

lite stressad 40 40,4 40,8 69,4 

ganska stressad 25 25,3 25,5 94,9 

mycket stressad 5 5,1 5,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

Vilken svårighetsgrad tycker/tyckte du att följande ämnen har/hade? 

(Matematik) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid väldigt lätt 2 2,0 2,1 2,1 

lätt 9 9,1 9,3 11,3 

ganska svårt 59 59,6 60,8 72,2 

mycket svårt 27 27,3 27,8 100,0 

Total 97 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 99 100,0   

 

 

Vilken svårighetsgrad tycker/tyckte du att följande ämnen har/hade? 

(Engelska) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid väldigt lätt 8 8,1 8,2 8,2 

lätt 41 41,4 41,8 50,0 

ganska svårt 39 39,4 39,8 89,8 

mycket svårt 10 10,1 10,2 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   
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Vilken svårighetsgrad tycker/tyckte du att följande ämnen har/hade? 

(Svenska) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid väldigt lätt 4 4,0 4,2 4,2 

lätt 46 46,5 47,9 52,1 

ganska svårt 42 42,4 43,8 95,8 

mycket svårt 4 4,0 4,2 100,0 

Total 96 97,0 100,0  

Missing System 3 3,0   

Total 99 100,0   

 

 

Antalet läxor du har sammanlagt per vecka i alla ämnen du läser? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 - 1 5 5,1 5,1 5,1 

2 - 3 33 33,3 33,3 38,4 

4 - 5 38 38,4 38,4 76,8 

6 - 7 16 16,2 16,2 92,9 

8 eller fler 7 7,1 7,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

Hur stressad (negativt stressad) känner du dig utav läxor i alla ämnena? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ej stressad 5 5,1 5,1 5,1 

lite stressad 16 16,2 16,3 21,4 

ganska stressad 34 34,3 34,7 56,1 

mycket stressad 43 43,4 43,9 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   

 

 

 


