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Sammanfattning  

Syftet med detta arbete är att jämföra vilka vanor eleverna i två skolor med avsevärda 
skillnader i studieresultat har när det gäller läxläsning. Eleverna vi tillfrågat går i årskurs 
nio i totalt fem klasser.   

Genom en kvantitativ metod i form av en enkätstudie undersöks vad som påverkar 
elevernas läxläsning. Totalt har vi i de fem klasserna samlat in 97 enkäter av 130 
möjliga.  

Utifrån nationell och internationell forskning analyseras frågeställningen om vilka 
läxvanor eleverna i de två skolorna har och vilka bakomliggande variabler som har 
störst påverkan på elevernas läxläsning.  

Vi tittar bl.a. på vilken påverkan inställning till läxor och fortsatta studier har i 
förhållande till läxorna.  

Vi har kommit fram till att tiden för läxläsning är väldigt lika mellan skolorna samt att 
variablerna boende, etnicitet och läxhjälp från skolan, inte har någon påverkan på 
läxläsningstiden. Kön, antalet läxor, hjälp hemifrån, inställningen till läxor och val av 
gymnasielinje påverkar däremot den tid som används till läxor.   
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1. Inledning 

I inledningen redogör vi kort för hur vi kom fram till val av ämne, därefter följer en kort 
beskrivning av arbetets disposition. Begreppet läxa definieras och kapitlet avslutas med 
presentation av läxan kopplat till de fyra senaste läroplanerna.  
 
Läxor påverkar elever i hög grad då dessa inkräktar på elevernas fritid och är ett vanligt 
förekommande inslag i undervisningen. Trots detta behandlas läxor sällan i pedagogisk 
litteratur.1 Läxor, i alla dess former, anser vi vara ett fenomen som alla elever blir berörda 
av någon gång under sin skoltid. Det är som om läxan sitter i ”skolornas väggar”, och är en 
del av skolarbetet. Per Johan Ödman2 skriver om mentalitetsförändringar i samhället på 
1800-talet, han menar att skolan har egna oskrivna lagar och dolda regler för hur man ska 
handla i olika situationer, detta kallas immanent pedagogik. Den immanenta pedagogiken 
är införlivad i människors vardagsliv därför är den väldigt effektiv menar Ödman. Han går 
så långt att han kallar den en ”dold undervisningsform”, vi menar att man då kan kalla 
läxan ett immanent pedagogiskt verktyg. 

Läxan är, enligt en pedagogisk uppslagsbok3, en mindre arbetsuppgift som eleven ska göra 
på sin lediga tid och tilldelas eleverna oftast genom hela skoltiden. Den har olika syften 
men det mest övergripande är att läxan ska öka elevernas förmåga att ta eget ansvar och 
arbeta självständigt. I och med 1995 års grundskoleförordning finns det inga riktlinjer för 
hur många läxor som ska ges eller läxans omfattning. Jan-Olof Hellsten ifrågasätter 
uppslagsbokens förklaring av läxan. Han menar att man inte kan ha ledig tid om tiden ska 
användas till en arbetsuppgift. Om man ska se till skolan som ett arbete blir 
uppslagsverkets läxförklaring motsägelsefull och oanvändbar. Läxans innebörd varierar, 
beroende på vilket perspektiv (skol- eller jobbperspektiv) man utgår ifrån och om man 
frågar elever eller lärare. Hellsten menar att eleverna tolkar sina läxor och väljer att lära sig 
olika mycket beroende på vilken ambition personen ifråga har. Om läxan är att lära sig 50 
svenska städer och den godkända nivån är 30 städer, kommer några att lära sig 30 städer 
medan andra lär sig alla även om lärarens avsikt är att alla ska lära sig 50 svenska städer. 
Vi tycker att läxan är ett komplext verktyg i och med att den kan tolkas på olika sätt 
beroende på vem som tolkar läxan, läraren eller eleverna. Eftersom de flesta skolor 
tillämpar läxor tycker vi att det är konstigt att fenomenet läxa inte har behandlats mer under 
vår lärarutbildning. Läxan har aldrig diskuterats och sällan nämnts under de otaliga 
seminarier och föreläsningar som vi har deltagit i. 

I kommunens Kvalitetsredovisning för förskolan och skolan4 kan vi se att det råder ett 
anmärkningsvärt förhållande mellan två skolor. I Skola 1 hade nästan alla elever (91,4%) 
godkänt i alla ämnen när de slutade år nio medan det i Skola 2 var drygt hälften av eleverna 

                                                 
1 Hellsten Jan-Olof, Läxor är inget att orda om, 1997 

2 Ödman Per Johan, Kontrasternas spel, 1995  

3 Lundgren Ulf P mfl. Pedagogisk uppslagsbok från A till Ö utan pekpinnar, 1996 

4 Nynäshamns kommun, kvalitetsredovisning för förskolan och skolan, 2005  
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(55,1%) som hade godkänt i alla ämnena. Man kan även se att Skola 1 sedan 2003 ökat 
antalet elever med godkänt i alla ämnen, medan skola 2 visar på en motsatt trend.  

 
Åk 9, 2003 Åk 9, 2004 Åk 9, 2005 

Skolor  Elever som uppnått målen i 

alla ämnen  

Elever som uppnått målen i 

alla ämnen 
Elever som uppnått målen i 

alla ämnen 
Skola 1 85,0% 89,1% 91,4% 
Skola 2 59,7% 58,3% 55,1% 

Tabell 1.1  Studieresultat, grundskolan 

Hur kommer det sig att två skolor från samma kommun, som geografiskt ligger väldigt nära 
varandra, får så olika resultat, när det gäller antalet elever med godkänt i alla ämnen i år 9? 
Vår undersökning kommer att utgå från dessa två skolor.  

1.1 Arbetets disposition  

Detta arbete handlar om läxläsning. Vi tittar på olika faktorer som påverkar läxläsningen. 
Främst är det frågan om tiden för läxläsning skiljer sig mellan skolorna som intresserar oss.  

Inledningsvis beskriver vi vad läxor innebär, vad de går ut på samt vad olika styrdokument 
skriver om läxor. Vi presenterar vårt syfte och arbetets frågeställning för att därefter berätta 
om en del av den forskning vi tagit del av, både nationell och internationell.  

I metodavsnittet kan läsaren ta del av hur vi gått tillväga för att samla in materialet, 
bearbeta detta till hanterligt format samt vilken metod som använts till analysen av 
detsamma. Metoden vi valde, multivariat analys, är en form av fördelningsanalys där 
variablerna är två eller fler till antalet.  

I arbetet beskrivs även en del forskningsetiska aspekter, som i all forskning anses 
grundläggande för att få ett material som är reliabelt och där validiteten är tillräckligt hög.  
Resultatdelen beskriver bl.a. hur många enkäter som samlades in. Bearbetningen innehåller 
tabeller över de svar vi fick in från eleverna. I analysen tittar på vilka skillnader och 
likheter som finns skolorna emellan.  

Arbetet avslutas med ett avsnitt där vi diskuterar vårt resultat kring de slutsatser vi kommit 
fram till.   

1.2 Definition av begreppet läxa 

Harris Coopers definition av begreppet läxa är följande: Läxor kan definieras som uppgifter 
givna till eleven av skollärare med avsikt att utföras under icke skoltid. Ordet med avsikt 
används för att eleverna har möjlighet att utföra läxuppgifterna under vissa lärarledda 
lektioner som inte är ämnesspecificerade, bibliotekstid (under lärares övervakning) samt 
under håltimmar (ej övervakade av lärare).5 

                                                 
5 Cooper Harris, The battle over homework, 2007 sid. 4 
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Jan - Olof Hellsten6 har svårt att definiera begreppet läxa. Han anser att begreppet omfattar 
minst fyra olika aspekter:  

• Läraren ger läxan som uppgift åt eleverna och eleverna accepterar den.  

• Läxan förhörs eller används på annat sätt.  

• Eleverna tolkar uppgiften (dvs. läxan).   

• Eleverna arbetar med läxan.  

Till ovanstående kommer svårigheten att tolka begreppet läxa, beroende på vilken elev eller 
vilken lärare man frågar kommer svaren att bli olika. Ytterligare dimension är att det tycks 
finnas olika sorters läxor t.ex. repetition, uppsatsskrivning, hinna-i-kapp-läxor, studera 
inför prov etc.    

Vår definition på begreppet läxa sammanfaller delvis med Coopers och Hellstens 
definitioner, vi anser att hemuppgiften (läxan) avser att befästa kunskaper hos eleven. Att 
befästa ny och repetera gammal kunskap i syfte att få en djupare förståelse. Läxorna är inte 
avsedda att göras under lektionstid utan i hemmet, alternativt på håltimmar eller under 
lektioner avsedda för ändamålet samt raster, anser vi.  

1.3 Läroplanerna relaterat till läxor 

Man kan fråga sig om läxorna har något stöd i den nuvarande eller de gamla läroplanerna? 
Hellsten7 har gått igenom de fyra senaste läroplanerna för att undersöka huruvida de 
behandlar läxor. Han har kommit fram till att Lgr 62 tar upp hemuppgifter och att de är ett 
väsentligt inslag i elevernas arbetsfostran samt ett tillfälle att befästa kunskaper, men Lgr 
62 betonar att huvuddelen av skolarbetet bör utföras under skoltid. 

Lgr 69 har i stort sett samma tankar kring hemuppgifter som föregående läroplan. Dock 
skall (istället för bör) huvuddelen av skolarbetet utföras under skoltid samt hemuppgifter 
bör i största möjliga mån vara frivilliga för eleverna. 

Lgr 80 återinför läxornas status genom en mening. 

”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” 
8
 

Trots diskussioner kring läxans vara eller inte vara under 1970-talet tar Lgr 80 inte upp vad 
dessa läxor ska innehålla, men de skall resultera i arbetsfostran och befästning av 
kunskaper och färdigheter.   

Under 1990-talet försvinner läxan ur de officiella styrdokumenten, varken Lpo 94 eller 
kursplanerna för grundskolan nämner begreppet läxa. 

Hellsten9 har även gått igenom lärarhandledningar från olika ämnesområden utan att finna 
någonting om läxor. Gemensamt för samtliga undersökta lärarhandledningar var att det 

                                                 
6 Hellsten Jan-Olof, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt, 2000 

7 Hellsten Jan-Olof, Läxor är inget att orda om, 1997  

8 Lgr 80: Läroplan för grundskolan, 1980 S 50 
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fanns förslag till individuella uppgifter och instuderingsfrågor, men dessa var sällan 
kopplade till att utföras i hemmet. Hellsten anser dock att de föreslagna individuella 
uppgifterna och instuderingsfrågorna skulle kunna tolkas som förslag på hemuppgifter, för 
de lärare som använder sig av läxor. 

Efter att ha läst Hellstens studie10 kom vi fram till att läxor är en stor del av skolarbetet, 
framförallt i de högre åldrarna, trots att den har haft lite eller inget stöd från de fyra senaste 
läroplanerna. Han skriver om läxan som självklar och menar att den spelar en central roll i 
strukturerandet av tiden. Vi tolkar det som att läxan är ett naturligt inslag i skolans värld, 
detta anser även eleverna i de samtal som Hellsten refererar till.  

2. Syfte och frågeställning  

Här kommer undersökningens syfte och frågeställningar att beskrivas. 
 
Vårt syfte är att jämföra elevernas läxvanor, med fokus på tiden, i år nio i de två skolorna11 
och studera närmare vilka skillnader och likheter som påverkar elevernas läxläsning 
eftersom betygsresultaten skiljer sig så markant mellan skolorna. 

Vår frågeställning lyder:  

• Vilken skillnad och/eller likhet finns det mellan skolorna i den tid som eleverna 
lägger ned på sina läxor?  

• Hur påverkar: gymnasieval, boende, kön, etnicitet, läxhjälp, antal läxor och 
inställning till läxor, den tid som används till läxorna? 

                                                                                                                                                    
9 Hellsten Jan-Olof, Läxor är inget att orda om, 1997 

10 Hellsten Jan-Olof, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt, 2000 

11 Se tabell 1.1 
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3. Forskning inom området läxor 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp internationell och nationell forskning kring ämnet 
läxor och avsluta med en sammanfattning över vad forskningen kommit fram till.  

3.1 Internationell forskning  

Dr Harris Cooper är en av USA:s mest citerade experter på området läxor, han är professor 
i psykologi och föreståndare för utbildningsprogrammet på Duke universitetet i USA. Han 
har många års erfarenheter av och om undervisning och socialpsykologi, med ett 
forskningsintresse som inkluderar många aspekter på utbildningsfrågor, inte enbart 
undervisning. Coopers forskning om läxor och hemuppgifter är sammanfattade i: ”The 
battle over homework”12 där han granskar effekten av elevernas läxarbete, vilka svårigheter 
det för med sig samt vilka aspekter olika intressenter (elever, lärare, föräldrar och samhälle) 
kan komma att lägga på fenomenet läxa.  

Inledningsvis konstaterar Cooper att mycket har hänt genom åren, som förändrat läxan och 
allmänhetens inställning till densamma. Det tycks som om attityderna till läxans vara eller 
inte vara svänger fram och tillbaka i takt med tiden i USA, liksom i de svenska 
läroplanerna.   

Cooper beskriver positiva och negativa effekter av läxorna, till de positiva räknar han bl. a. 
det direkta lärandet, elevernas förbättrade förståelse av de faktiska kunskaperna, förbättrade 
studievanor och föräldrarnas större förståelse för och inblandning i skolarbetet. Som 
negativa effekter anger han exempelvis att risken finns att eleverna blir uttråkade, att 
föräldrarnas inblandning kan verka störande om de inte förstår eller missuppfattar 
uppgiften och möjligheten till fusk, eleverna kanske bara skriver av en kamrat när de skall 
göra läxan.  

På frågan om läxor har någon effekt, svarar Cooper att de har det. I de studier Cooper 
genomfört mellan 1987 och 2003 kan ett tydligt samband mellan hemuppgifter och 
prestationer mätas. Ytterligare studier tittar på hur tiden som eleverna spenderar på läxorna 
kan relateras till resultaten och där påvisas ett samband mellan tiden och förbättrat resultat 
men endast då det gäller elever i ”secondary school” (högre åldrar, ungefär högstadiet), för 
elever i ”elementary school” (lägre åldrar, ungefär låg- och mellanstadiet) kan ingen 
skillnad avläsas.  

Cooper kommer fram till att genomsnittseleven som gör läxor har högre poäng på proven 
än de elever som inte gör läxorna.13 

                                                 
12 Cooper Harris, The Battle over homework, 2007 

13 A.a. 
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Etta Kralovec är professor inom utbildning och har en doktorsexamen i filosofi, dessutom 
har hon arbetat som lärare i tolv år. Hon skriver tillsammans med John Buell14 att en 
anledning till att läxor är en så stor del av skolan kan bero på tradition. Lärare har en 
tendens att lära ut på samma sätt som de själva blivit lärda. I USA menar hon att läxan 
ifrågasätts av vissa lärare men att majoriteten ändå använder sig av läxor. Detta beror inte 
enbart på lärarnas vilja utan även på vilka krav som skolan valt att sätta. Eleverna i sin tur 
ger flera skäl till varför de inte vill göra läxor och det vanligaste argumentet är att de helt 
enkelt inte har tid eftersom de vill ha ett socialt liv där de kan träffa kompisar, träna eller 
titta på tv. Kralovec och Buell menar att en stor del av vuxenlivet handlar om att lära sig 
agera socialt tillsammans med andra, vilket inte tränas genom läxor utan genom det sociala 
liv som ungdomarna eftersträvar men inte hinner med pga. för mycket läxor. Andra 
nackdelar med läxor är den enorma stress som många elever upplever, speciellt under 
skolans avslutande år. Kralovec och Buell beskriver läxor som en del av elevens liv: 

      ”Like mowing the lawn or taking out the garbage, homework seems to be a fact of life” 
15
 

Även i Storbritannien har man gjort undersökningar om ämnet läxor. 2001 kom en 
sammanställning av ett antal undersökningar16. Ungefär 16 % av undersökningarna hade 
mer än ett land som undersökningsområde och några var så stora att de resulterade i flera 
slutrapporter. Sammanställningen kommer inte fram till något slutresultat utan är avsedd att 
stödja myndigheterna i Storbritannien i arbetet att ta fram nationella riktlinjer och råd för 
hemarbete till skolor och skolledare. Vi finner den intressant då den behandlar området 
läxor på ett övergripande sätt.  

Andra delen i sammanställningen har fokus på elevernas tid för läxläsning och deras 
akademiska prestationer.  

Hartley och Branthwaite’s undersökning17, gjord i Storbritannien har kortfattad information 
om de frågor som Cooper tidigare ställt när det gäller läxornas betydelse för yngre eller 
äldre elever. I undersökningen är det istället elevernas uppnådda resultat som forskarna är 
intresserade av. De kom fram till att det finns ett visst stöd för att förbättrade prestationer 
kan förknippas med tiden som elever i de högre stadierna lägger ner på sina läxor.  

Tiden som eleverna spenderar på sina läxor är relaterade till bedömning och resultat. Att 
använda mer tid till läxor verkar särskilt ha en viktig inverkan på prestationerna när det 
gäller elever med bakgrund i arbetarklassen. Det är resultatet av Holmes och Croll’s 
undersökning 2.15 gjord 1989 (här är rapporten osäker på var någonstans undersökningen 
är gjord, man anger att den förmodligen är utförd I England).  

                                                 
14 Kravolec Etta och Buell John, The End of homework, 2000  

15 A.a. sid. 4 

16 www.nfer.ac.uk/publications/other-publications/downloadable-reports/recent-research-on-homework-an-annotated- 
bibliography.cfm 

17A.a. Nr 2.14  



 7 

3.2 Svensk forskning  

Den undersökning om högstadieungdomars läxläsning som Ingrid Höjerback och Thomas 
Lööv genomfört har fått namnet: Läxor - finns dom?18 I forskningsrapporten undersöks 
bl.a. antalet timmar per dag som ungdomar i årskurs åtta och nio lade ned på läxläsning, 
hur ofta de fick hjälp av föräldrar och om kön och social bakgrund påverkar antalet 
läxtimmar per vecka. Rapporten kommer fram till att eleverna lägger ned ca 1 timme per 
dag på läxläsning men att läxläsning tillsammans med en förälder är ovanligt. Den kommer 
även fram till att flickor lägger ned mer tid på läxor än vad pojkar gör. Däremot är 
sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och läxläsning svagt konstaterar författarna, 
som menar att det finns stora skillnader mellan olika skolor. I genomsnitt läser eleverna 
läxor cirka en timme per dag. Rapporten ger inga svar på hur resultaten påverkas, den 
inriktar sig mer på vad det är som påverkar elevernas läxläsning. Svaret på frågan tycks 
vara elevernas inställning till skolan i största allmänhet, men vad som är orsak och verkan 
är svårt att uttala sig om skriver författarna.  

”Vad som är orsak och vad som är verkan är betydligt svårare att uttala sig om. Men när det gäller 

elevernas attityder och beteenden i och utanför skolans värld är det dock rimligt att antaga att 

dessa byggts upp under lång tid och att starka socialisationsagenter som föräldrar, lärare och 

kamrater spelat störst roll.”19 

Rapporten väcker funderingar om läxläsning, och hur mycket tid elever idag lägger ned på 
läxor samt om det fortfarande existerar skillnader mellan könen och antalet läxtimmar?  

I en forskningsrapport av Ebbe Lindell20, ”Läxor – hemarbetets utformning och effekter”, 
kan vi läsa om elevernas attityder men även om tiden som hemuppgifterna tar. Många av 
de studier rapporten bygger på är genomförda så tidigt som på 1970-talet, med Lgr 69 som 
bas, där är läxor och hemuppgifter inte något som värderas i någon större utsträckning. 
Lindells rapport visar att effekten av läxläsning är svag och menar att i relation till 
skolprestationer är läxläsning inte till någon större nytta. Lindell knyter detta samman med 
den svaga formulering i Lgr 69 där huvuddelen av läxorna skall utföras i skolan.  

Jan-Olof Hellsten påbörjade sin doktorsavhandling om grundskoleelevers arbetsmiljö 
199721, han beskriver läxan som fenomen och betraktar den som ett nödvändigt ont. I sin 
doktorsavhandling kommer Hellsten in på läxorna via sidospåret stress. Hellsten menar att 
läxorna ingår i skolarbetet som en arbetsbelastning och är mycket tidskrävande för 
eleverna, bland annat nämner han avhandlingen som Höjerback & Lööv gjorde 198722. 
Hellstens forskningsprojekt om skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt har ett eget 
kapitel om läxor23. Läxan som fenomen behandlas utifrån den definition elever och lärare 
sätter på ordet. Hellsten poängterar slutligen att:  

                                                 
18 Höjerback o Lööv, Läxor- finns dom? 1987 

19 A.a. sid. 36 

20 Lindell Ebbe, Läxor- hemarbetes utformning och effekter, 1990 

21 Hellsten Jan-Olof, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt, 2000  

22 Läxor – finns dom, En studie av skolvariabler från MEDIAPANEL 

23 Kap 10 
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”Den verkligt intressanta kopplingen utgår från att bilden av läxan som offentligt fenomen är minst 

sagt motsägelsefullt. Den nämns inte i pedagogisk litteratur och den problematiseras inte i 

forskningen vilket antyder att den egentligen inte tas på allvar som inlärningsmetod.”24 

Hellsten har också skrivit en artikel i ”Pedagogisk forskning i Sverige”25 om läxan som 
fenomen i aktuell pedagogisk litteratur. Han nämner i sin artikel26 den amerikanske 
forskaren Harris Cooper som bl.a. undersökt sambandet mellan läxläsning och elevernas 
studieresultat i USA.  

3.3 Sammanfattning av forskningsavsnittet 

Dagens internationella forskning domineras av dr Harris Cooper. Han har kommit fram till 
att läxor ger bättre studieresultat då eleverna faktiskt både får mer kunskap och bättre 
studievanor. Han påvisar också ett positivt samband mellan tiden som eleverna spenderar 
på läxor och de resultat som uppnås. Som motvikt till Coopers forskning har vi läst 
Kravolecs och Buells bok som har åsikten att läxor inte är så bra. De menar att läxor inte 
gynnar elevernas kunskapsutveckling utan snarare tvärtom, mycket av vuxenlivet handlar 
om sociala relationer som eleverna inte lär sig genom att göra läxor själva.  

Forskningen från England som vi nämnt ovan är inriktad på att hjälpa myndigheterna att 
utarbeta nationella riktlinjer för användningen av läxor och hemarbete.  

Den svenska forskningen på området läxor är inte så omfattande men väl intressant. Ingrid 
Höjerback och Thomas Lööv har grundligt undersökt högstadieelevers läxläsning och 
kommit fram till att ungdomar läser läxa ca 1 timmer per dag, att flickor läser mer läxor än 
pojkar gör samt att det finns ett mycket svagt samband mellan socioekonomisk bakgrund 
och läxläsning. Ebbe Lindells forskning visar att effekten av läxor inte är så stor, han anser 
att detta delvis kan bero på läroplanen Lgr69 som skriver att läxor ska göras i skolan. Jan-
Olov Hellstens doktorsavhandling är i huvudsak inriktad på arbetsmiljön i skolan. Han har 
kommit fram till att läxor är en betydelsefull del av skolarbetet och en stor källa till stress.  

                                                 
24 Hellsten Jan-Olof, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt, 2000 

25 Hellsten Jan-Olof, Läxor är inget att orda om, 1997 

26 A.a.  
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4. Metoder  

I metodavsnittet kommer vi att motivera valet av kvantitativ metod i form av enkät27. 
Därefter redovisas bearbetningsmetoden samt hur vi valt att analysera enkätsvaren. 

För att kunna kartlägga skillnader i elevernas vanor att läsa läxor valde vi att fråga alla 
elever i årskurs nio i de aktuella skolorna. Det innebär två klasser i skola 1 och tre klasser i 
skolan 2. Det betyder i sin tur fem klasser totalt, med sammanlagt 130 elever, om samtliga 
elever är närvarande vid enkätens genomförande. Vi räknar med ett visst bortfall, det är 
naturligt eftersom det är människor vi tillfrågar, alla har ett eget val att välja om de vill 
medverka eller inte. Holme och Solvang28 skriver att det alltid blir ett mindre eller större 
bortfall vid enkät- och intervjuundersökningar då det alltid finns människor man inte får tag 
på eller som inte vill besvara frågorna.  

Kvalitativa och kvantitativa metoder har ett gemensamt syfte, att ge en bättre förståelse för 
det samhälle vi lever i. Den grundläggande skillnaden mellan metoderna är, att den 
kvantitativa metoden omvandlar det insamlade materialet till siffror och mängder för att 
sedan göra en statistisk analys. Den kvalitativa metoden lägger vikt vid forskarens 
uppfattningar och tolkningar som denne kan få ut av materialet29. Vid val av metod utgår 
man från den metod som bäst passar in på de syften man har. Då vårt syfte är att jämföra 
klasserna i de två skolorna, innebär detta att en kvantitativ metod är mest användbar 
eftersom vi behöver samla in och bearbeta material från många enheter. Vår tanke om 
metoder är att enkäter kan kartlägga eventuella samband som råder mellan tiden som 
eleverna lägger på läxor och deras studieresultat. Vi vet redan, vilka förhållanden/variabler 
vi vill titta närmare på i skolorna. I en kartläggning av det här slaget menar vi att en 
enkätunderökning är en lämplig insamlingsmetod att nyttja. Det är också därför vi använder 
oss av ett kvantitativt arbetssätt. 

4.1 Insamling av underlag 

Rolf Ejvegård30 anser att enkät är att föredra då ett stort antal personer behöver tillfrågas 
eftersom metoden är mindre tidskrävande än t.ex. intervjuer, dessutom är det insamlade 
materialet lättare att bearbeta. För att få en så tydlig bild som möjligt av de två skolornas 
elevers studievanor menar vi att en enkätundersökning är den bästa metoden att nyttja för 
att få svar på vår frågeställning. Jan Trost31 beskriver bl.a. hur enkätfrågor kan utformas 

                                                 
27 Se bilaga 1 

28 Holme och  Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 

29 A.a.  

30 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod för projektarbete, 2002 

31 Trost Jan, Enkätboken, 2001 
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och vi har valt att använda sak- och attitydfrågor. Sakfrågor är motsatsen till förhållanden 
som behandlar tycke och smak dvs. frågor där man vill få fram hur det faktiskt förhåller 
sig, som när man frågar efter kön eller ålder. Attitydfrågor vill få fram den svarandes 
attityd. Svarsalternativen är av typen alltid, oftast, sällan och aldrig vilket medför att svaret 
avgörs av den enskildes referensram.    

Oavsett undersökning krävs det att informationen registreras och bearbetas, dvs. man måste 
skapa sig kunskaper om den undersökningsenhet man vill använda sig av32. De 
undersökningsenheter som vi är intresserade av är eleverna i fem klasser i år nio. Nästa 
steg, enligt Holme och Solvang, är att fråga sig om alla enheter ska vara med i 
undersökningen. Summan av alla enheter kallas för en population och då populationen är 
liten bör man inte göra ett urval av enheterna. Vi har valt att ha med samtliga elever i 
årskurs nio från de två skolorna för att få en population som är så reliabel som möjligt. Att 
göra ett urval skulle innebära att resultatets trovärdighet kan ifrågasättas. Den urvalsmetod 
som används beror på undersökningens syfte. Då syftet är att säga någonting om 
populationen måste representativiteten prioriteras starkt.33 Eftersom populationen är liten 
(130 elever) och vi vill kartlägga populationen har vi valt att inte göra något urval.   

4.2 Bearbetningsmetod  

För att kunna bearbeta materialet och få det överskådligt inför analysen tänker vi använda 
oss av den insamlingsmatris34 som Holme och Solvang35 beskriver i sin bok om 
forskningsmetodik. Där för man in rådata med hjälp av en kodnyckel36. Enkätens variabler 
representeras av olika koder beroende på vad den tillfrågade svarar, sedan kan man föra in 
dessa siffror i matrisen och få en översikt av vad de tillfrågade har svarat på de olika 
frågorna. Författarna skriver att inkodningen kan ske med hjälp av dataprogram och vi 
kommer att använda oss av Excel. För att bearbetningen ska bli tydlig redovisas resultaten 
omvandlade till hela procentsatser. 

4.3 Analysmetod  

Den typ av kvantitativ analys som förklarar hur en variabel påverkas av andra variabler 
kallas för multivariat analys, skriver Holme och Solvang. Man kan då skilja mellan 
beroende och oberoende variabler. Skillnaden mellan dessa är att om variabeln är beroende 
påverkas den av yttre faktorer, om den är oberoende påverkar den i sin tur en beroende 
variabel. Vi har valt att använda tiden som eleverna lägger ned på läxor som en beroende 
variabel vilken påverkas av faktorer som t ex kön och antalet läxor som eleverna tilldelas 
varje vecka, dessa är två oberoende variabler i förhållande till tiden. Vi har valt att göra 

                                                 
32 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 

33 A.a. 

34 Se bilaga 3 

35 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 

36 Se bilaga 2 
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denna uppdelning eftersom tiden kan påverkas av antalet läxor eller kön, men tiden 
påverkar inte hur många läxor eller vilket kön man har. Den här sortens analys har tre 
huvudsyften: 

• Man ska kunna förklara en större del av variationerna hos den beroende variabeln 
dvs. tiden, än vad man kan göra om man valt endast en oberoende variabel.  

• Det ska också gå att urskilja vilka av dem som har störst inverkan på den beroende 
variabeln.  

• Slutligen ska den multivariata analysen, i somliga fall, visa eventuell samverkan 
mellan de oberoende variablerna.  

Oftast läggs fokus vid att hitta samband och urskilja huruvida variablerna påverkar 
resultatet direkt dvs. utan påverkan från övriga inverkande variabler eller indirekt dvs. med 
hjälp av andra variabler.37 

                                                 
37 A.a  
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5. Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav presenteras och vi berättar hur vi har tillämpat dem.  

Vetenskapsrådet 38 skriver att forskaren ställs inför fyra grundläggande huvudkrav då 
denne vill samla in sitt material genom uppgiftslämnare eller försökspersoner. Dessa krav 
är följande:  

• Informationskravet (Öppenhet) 

• Samtyckeskravet (Självbestämmande för de medverkande) 

• Konfidentialitetskravet (Konfidentiell behandling av forskningsmaterialet) 

• Nyttjandekravet (Autonomi beträffande forskningsmaterialets användning) 

Vi har valt att utgå från dessa punkter då vi samlat in vårt datamaterial genom enkäter.  

Första punkten behandlar informationskravet och med det menar vetenskapsrådet att 
forskaren måste vara öppen och informera om vad för slags forskning som bedrivs. 
Rektorerna har informerats om vad undersökningen handlar om samt att en 
enkätundersökning kommer att genomföras. Vi kommer att presentera oss i klasserna och 
informera om syftet med vårt arbete för att försäkra oss om att informationen gått fram till 
alla inblandade parter.  

Nästa punkt behandlar deltagarnas samtycke till medverkan. Vi anser att det är viktigt att 
deltagandet är frivilligt och har valt att informera om det på plats i klassrummet. Ingen av 
oss har några privata eller yrkesmässiga relationer till någon av skolorna mer än som 
studerande i partnerområdet. För att eleverna ska kunna svara på enkäten med så hög 
validitet som möjligt är det viktigt att de gör det frivilligt. Detta underlättas av att inga 
beroendeförhållanden finns mellan oss. Med beroendeförhållande menar vi att vi har inget 
maktmedel att ta till som kanske en student med närmare anknytning till skolan skulle 
kunna komma att utöva.  

För att konfidentialitetskravet skall uppfyllas har vi bestämt oss för att enkäten utföres 
anonymt och enskilt men klassvis. För att kunna göra jämförelser mellan skolorna behöver 
vi få information om vilken skola eleven tillhörde, den frågan är av betydelse för vårt syfte, 
vi har dock valt att i rapporten inte nämna skolorna vid namn.  

Det avslutande kravet handlar om materialets användning och innebär att det insamlade 
materialet endast kommer att användas till forskningsändamål samt att vi som ansvariga för 
arbetet inte kommer att tillåta någon att använda det på något annat sätt. Vi garanterar 
eleverna att efter arbetets slutförande kommer samtliga enkäter att förstöras.  

                                                 
38 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 
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6. Resultat 

Nedan följer en redogörelse av enkätinsamlingen och vi besvarar våra frågeställningar.  

För att tillfredsställa konfidentialitetskravet kallar vi skolorna för skola 1 och 2. Eleverna 
informerades om vår definition av läxa som ett skolarbete som görs hemma. Eleverna 
informerades om vad vår definition av läxor var för att alla skulle ha samma utgångspunkt.  

Antalet enkäter som samlades in i skola 1 var 45 stycken. Det sammanlagda antalet elever 
som går i år nio på skolan uppgår till 54 elever. Det innebär att nio elever ej var närvarande 
vid enkättillfället pga sjukdom, ledighet eller studiebesök. Det medför ett bortfall på ca 
17 %, vilket är ett resultat som kan användas då vi fick in 83 % av enkäterna. En 
svarsfrekvens på minst 80 % är fullt godtagbar men om bortfallet är mer än 30 % kan 
resultatet vara missvisande.39  

Antalet enkäter som samlades in i skolan 2 var 52 stycken. I skolan går det totalt 76 elever i 
år nio, vilket innebär att 24 elever var frånvarande vid enkättillfället. De frånvarande var 
antingen sjuka eller infann sig inte till lektionen. Bortfallet blir då ca 32 % vilket innebär en 
svarsfrekvens på 68 % det medför att resultatet kan bli missvisande. Men då eleverna i 
skola 1 var betydligt färre totalt anser vi att enkäterna går att använda ändå eftersom det 
fortfarande är fler elever i skola 2 som har besvarat enkäten än i skola 1. Ejvegård40 menar 
att enkäterna inte är oanvändbara då bortfallet överstiger 30 % utan kan användas som 
forskningsmaterial. Det totala antalet besvarade enkäter är 97 stycken av 130 möjliga. Det 
sammanlagda bortfallet hos de två skolorna är 25 % som resulterar i en svarsfrekvens på 
75 % vilket medför ett trovärdigt antal besvarade enkäter.  

Resultatet av enkätsvaren finns som bilaga i form av en informationsmatris.41 

Vår första frågeställning lyder: Vilken skillnad och/eller likhet finns det mellan skolorna i 
den tid som eleverna lägger ned på sina läxor?  

Det är inte mycket som skiljer de båda skolorna åt trots den stora skillnaden i 
kvalitetsredovisningen.42 Vi finner en viss skillnad i tiden för läxläsning på så sätt att 
eleverna i skola 2 spenderar längre tid till läxorna totalt.  

Den andra frågeställningen är att se hur variablerna gymnasieval, boende, kön, etnicitet, 
läxhjälp, antalet läxor och inställningen till läxor påverkar tiden. Nedan följer en 
sammanställning av vad vi har kommit fram till: 

Variabeln kön påverkar den tid som eleverna spenderar på läxor, flickorna spenderar något 
mer tid än vad pojkarna gör. Även antalet läxor påverkar tiden då de elever som anser sig 
ha fler läxor använder mer tid än vad de som anser sig ha inga eller få läxor gör. Hjälpen 

                                                 
39 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod för projektarbete, 2002  

40 A.a. 

41 Se bilaga 3 

42 Nynäshamns kommun, kvalitetsredovisning för förskolan och skolan, 2005 
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hemifrån påverkar tiden då det, är procentuellt fler elever som lägger ned väldigt lite tid 
(mindre än en timme/vecka) som sällan får hjälp. Av dem som läser mellan två till fem 
timmar/vecka är det fler elever som oftast får hjälp. Om vi även tittar på dem som läser mer 
än fem timmar ser vi att det är dubbelt så många som aldrig eller sällan får hjälp hemifrån. 
Inställningen till läxor påverkar läxtiden, bland dem som har en positiv inställning är det 
fler som lägger ned mer än två timmar på läxorna än bland de elever som är mer negativa 
eller menar att läxorna är viktiga bara ibland. Eftersom alla elever utom en ska gå 
gymnasiet till hösten är det svårt att avgöra hur det påverkar tiden, men valet av linje, dvs. 
teoretisk eller praktisk inriktning kan påverka tiden. Det man kan utläsa är att fler som 
väjer en praktisk linje läser mindre än en timme/vecka och det är fler elever med en 
teoretisk linje som läser mellan en till två timmar/vecka, av de elever som läser mer än 2 
timmar/vecka är det lika många från teoretiska som praktiska linjer. Slutsatsen är att 
variabeln val av gymnasielinje påverkar tiden svagt där något fler elever med praktisk linje 
väljer att läsa mindre än en timme/vecka men i övrigt är det ganska jämnt fördelat mellan 
inriktningarna.  

Vilket boende eleverna har verkar inte påverka tiden. Vi har inte kunnat urskilja några 
skillnader mellan de elever som bor i villa och dem som bor i lägenhet eller har ett annat 
boende. Inte heller variabeln etnicitet påverkar tiden, elever med svensk och utländsk 
bakgrund spenderar procentuellt ungefär lika mycket tid på läxor. Tillgången till läxhjälp 
som erbjuds i skolan påverkar inte tiden, om man svarat att det finns hjälp eller om 
eleverna inte vet följer varandra procentuellt. De som svarat nej på frågan är så få (sju 
stycken) att vi betraktar svaren som ej reliabla.  

Sammanfattningsvis kan vi se att variablerna: kön, antalet läxor, hjälp från hemmet, 
inställningen till läxor och val av gymnasielinje påverkar tiden, medan boende, etnicitet 
och läxhjälp från skolan inte påverkar läxläsningstiden. 
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7. Bearbetning av data  

Vi har valt att räkna de elever som har kryssat i fler än ett alternativ som bortfall i berörda 
frågor. Nedan följer tabeller över elevernas svar omvandlat i procent. För att få ett 
överskådligt material har vi avrundat procenttalen till hela procent.  

 

Kön  Procentandel av elever  
Skola 1 

Procentandel av elever  
skola 2 

Pojkar (1) 62 % (28/45= 0,622) 50 % (26/52= 0,5) 
Flickor (2) 38 % (17/45= 0,377) 50 % (26/52= 0,5) 

Tabell 7.1 Fördelning mellan könen 

I skola 1 är det fler pojkar än flickor, 62 % mot 48 %. Hälften av eleverna i skola 2 är 
pojkar och hälften är flickor.  

 

Bostad Andel elever (%) 
skola 1 

Andel elever (%) 
skola 2 

Villa (1) 49 % (22/45= 0,488) 43 % (23/54= 0,425) 
Hyresrätt (2) 27 % (12/45= 0,266) 37 % (20/54= 0,370) 

Bostadsrätt (3) 13 % (6/45= 0,133) 7 % (4/54= 0,072) 
Annat (4) 11 % (5/45= 0,111) 13 % (7/54= 0,129) 

Tabell 7.2 Boende  Observera ett bortfall i skola 1 . 

Ca häften av eleverna i skola 1 bor i villa mot 43 % i skola två. Mellan skola 1 och 2 skiljer 
det sig 10 procentenheter mellan antalet elever som bor i hyresrätt, 27 % mot 37 %. I 
bostadsrätt bor 17 % av eleverna från skola 1 och 7 % från skola 2. Annat boende har 11 % 
i skola 1 respektive 13 % i skola 2.  

 

Föräldrarnas 
Etnicitet 

Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Ja, mamma (1) 4 % (2/45= 0,044) 2 % (1/52= 0,019) 
Ja, pappa (2) 7 % (3/45= 0,066) 10 % (5/52= 0,096 ) 
Ja, båda (3) 7 % (3/45= 0,066) 10 % (5/52= 0,096 ) 
Nej, ingen (4) 82 % (37/45= 0,822) 79 % (41/52= 0,788) 

Tabell 7.3 Etnicitet 

Majoriteten av eleverna i båda skolorna har föräldrar med svensk bakgrund. I skola 1 har 
18 % och i skola 2 har 22 % av eleverna, minst en förälder med utländsk bakgrund.  
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Antal läxor/vecka Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Inga (1) 22 % (10/45= 0,222) 15 % (8/54= 0,148) 
1-2 (2) 51 % (23/45= 0,511) 65 % (35/54= 0,648) 
3-4 (3) 18 % (8/45= 0,177) 18 % (10/54=0,185) 
Fler än 4 (4) 7 % (3/45= 0,066) 2 % (1/54= 0,018) 

Tabell 7.4 Antal läxor, här har vi ett bortfall från vardera skolan. 

I båda skolorna anser majoriteten att de har mellan 1-2 läxor/vecka och 18 % anser sig ha 
3-4 läxor varje vecka. I skola 1 har 22 % inga läxor mot skola 2 med 15 %. Få elever från 
båda skolorna anser sig har mer än fyra läxor/vecka.  

 

Antal 
läxläsningstimmar/vecka 

Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Ingen läxläsning (1) 18 % (8/45= 0,177) 13 % (7/54= 0,129) 
Mindre än 1 timme (2) 31 % (14/45= 0,311) 22 % (12/54= 0,222) 
Mellan 1-2 timmar (3) 24 % (11/45= 0,244) 31 % (17/54= 0,314) 
Mellan 2-5 timmar (4) 18 % (8/45= 0,177) 20 % (11/54= 0,203) 
Mellan 5-10 timmar (5) 7 % (3/45= 0,066) 9 % (5/54= 0,092) 
Mer än 10 timmar (6) 2 % (1/45= 0,022) 4 % (2/54= 0,037) 

Tabell 7.5 Tid för läxläsning, timmar per vecka 

18 % i skola 1 och 13 % i skola 2 spenderar ingen tid på sina läxor. Majoriteten av eleverna 
i skola 1 använder mindre än en timme varje vecka på läxor, majoriteten i skola två 
spenderar 1-2 timmar på läxläsning. Ca en femtedel av eleverna i båda skolorna tillbringar 
mellan 2-5 timmar varje vecka på läxor. Få elever i båda skolorna lägger ned fem timmar 
eller mer på en vecka.  

 

Föräldrahjälp Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Alltid (1) 18 % (8/45= 0,177) 10 % (5/52= 0,096) 
Oftast (2) 20 % (9/45= 0,200) 48 % (25/52= 0,480) 
Sällan (3) 42 % (19/45= 0,422) 29 % (15/52= 0,288) 
Aldrig (4) 20 % (9/45= 0,200) 13 % (7/52= 0,134) 

Tabell 7.6 Hjälp av föräldrar  

I skola 1 får majoriteten sällan hjälp med läxor av föräldrar. Ungefär 20 % får antingen 
alltid, oftast eller aldrig hjälp. I skola 2 får nästan hälften av eleverna oftast hjälp och 10 % 
får alltid hjälp. 29 % får sällan och 13 % får aldrig hjälp med läxorna av en förälder.  
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Hjälp i skolan Andel elever i % 

skola 1 
Andel elever i % 

skola 2 
Ja (1) 29 % (13/45= 0,288) 69 % (36/52= 0,692) 
Nej (2) 13 % (6/45= 0,133) 2 % (1/52= 0,019) 
Vet inte (3) 56 % (25/45= 0,555) 29 % (15/52= 0,288) 

Tabell 7.7 Möjlighet till hjälp i skolan, Observera ett bortfall i skola 1 

Över hälften av eleverna i skola 1 vet inte om skolan erbjuder någon läxhjälp. 29 % säger 
att det finns och 13 % menar att det inte finns möjlighet till hjälp. I skola 2 är det få 
procentenheter som säger nej och 29 % som inte vet, men en övervägande majoritet vet att 
läxhjälp erbjuds på skolan. 

 

 

Är läxor viktiga Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Ja (1) 24 % (11/45= 0,244) 27 % (14/52= 0,269) 
Nej (2) 33 % (15/45= 0,333) 19 % (10/52= 0,192) 
Ibland (3) 42 % (19/45= 0,422) 52 % (27/52= 0,519) 
Vet inte (4) 0 % (0/45= 0.000) 2 % (1/52= 0,019) 

Tabell 7.8 Inställning till läxor 

Omkring en fjärdedel på båda skolorna anser att läxor är viktiga och majoriteten menar att 
läxor är viktiga ibland. På skola 1 tycker 33 % och 19 % på skola 2 att läxor är oviktiga. 

 

 

Fortsatta studier Andel elever i % 
skola 1 

Andel elever i % 
skola 2 

Ja (2) 100 % (45/45= 1) 98 % (51/52= 0,980) 
Nej (3) 0 % (0/45= 0) 2 % (1/52= 0,019) 

Tabell 7.9 Fortsatta studier 

I skola 1 ska samtliga elever fortsätta med gymnasiet. I skola 2 har 98 % valt att fortsätta.  
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Val av linje  Andel elever i % 
skola 1 

Val av linje  Andel elever i % 
skola 2 

Samhälle 24 % (11/45= 0,244) Samhälle 25 % (13/52=0,25) 
Natur 20 % (9/45= 0,200) Natur 13 % (7/52=0,134) 
Bygg 9 % (4/45= 0,088) Bygg 11 % (6/52=0,115) 
Teknik 13 % (6/45= 0,133) Teknik 8 % (4/52=0,077) 
IT 2 % (1/45= 0,022) Industriprogrammet 4 % (2/52=0,038) 
El  7 % (3/45= 0,066) El  8 % (4/52=0,077) 
Fordon 2 % (1/45= 0,022) Fordon 6 % (3/52=0,057) 
Media 2 % (1/45= 0,022) Media 2 % (1/52=0,019) 
Estet  9 % (4/45= 0,088) Estet  4 % (2/52=0,038) 
Florist 2 % (1/45= 0,022) Hotell & restaurang 8 % (4/52=0,077) 
Hundsport 2 % (1/45= 0,022) MC-teknik 2 % (1/52=0,019) 
Djurvård 2 % (1/45= 0,022) Berga 2 % (1/52=0,019) 
Vet inte 2 % (1/45= 0,022) Handelsprogrammet 2 % (1/52=0,019) 
  Målare 4 % (2/52=0,038) 

Tabell 7.10 Linjeval, här har vi ett bortfall från vardera skolan. 

På frågan om vilket linjeval enheten är intresserad av har flera elever skrivit mer än ett 
alternativ. Vi har valt att tolka svaren så att den linje eller program som eleven skrivit först 
är deras förstahandsval och därför valt att utgå från den linjen. 

Samhälle och natur är de program som flest elever i båda skolorna vill gå. Därefter vill 
eleverna gå bygg-, teknik-, eller elprogrammet.  
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8. Analys  

Syftet med vår undersökning är att jämföra elevernas läxvanor i årskurs nio i två skolor där 
vi sett stora skillnader i betygsresultaten. Vi avser att undersöka om det finns några 
skillnader och/eller likheter i läxvanorna som kan påverka betygsresultaten. Våra 
frågeställningar är följande: Vilken skillnad och/eller likhet finns det mellan skolorna i den 
tid som eleverna lägger ned på sina läxor? Hur påverkar gymnasieval, boende, kön, 
etnicitet, läxhjälp, antal läxor och inställningen till läxorna den tid som används till 
läxorna?  

8.1 Skillnader 

Det resultat vi fick när vi analyserade elevernas tid för läxläsning förvånade oss en aning. 
Cooper43 och sammanställningen av engelsk forskning44 visar att elever som spenderar mer 
tid på sina läxor får bättre resultat. Tabell 1.145 visar att i skola 1 har fler elever godkänt i 
alla ämnen än i skola 2. Vi kan se att eleverna i skola 2 spenderar mer tid på läxläsning, 
tittar vi på elever som läser mindre läxor än en timme per vecka blir procentandelen 49 % 
för skola 1 och 35 % för skola 2. I skola 1 lägger nästan hälften av eleverna ner mindre tid 
än en timme per vecka på läxor. Av eleverna i skola 2 lägger ca 65 % ner mer än en timme 
per vecka. Alltså lägger eleverna i skola 2 ner mer tid totalt på sina läxor, men enligt 
forskningen borde förhållandet vara det motsatta. Förhållandet visas nedan i diagram 8.1.  

 

Diagram 8.1 Fördelning av läxläsningstid mellan skolorna  

                                                 
43 Cooper Harris, The Battle over homework, 2007 

44  www.nfer.ac.uk/publications/other-publications/downloadable-reports/recent-research-on-homework-an-annotated- 
bibliography.cfm 

45 Tabell se sid. 1.  
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Analysen visar på olikheter mellan skolorna när det gäller den hjälp som eleverna får av 
sina föräldrar. För att kunna göra adekvata jämförelser slår vi ihop alltid med oftast och 
sällan med aldrig. Vi beräknar procentsatserna skolvis och får fram att i skola 1 får 38 % 
mer hjälp, dvs. alltid eller oftast och 62 % får mindre hjälp, dvs. sällan eller aldrig. I skola 2 
är motsvarande siffror att 58 % får mer hjälp och 42 % får mindre hjälp. Skillnaden ligger 
runt 20 procentenheter och innebär att i skola 1 är det färre elever som får hjälp än i skola 
2. Höjerback och Lööv46 skriver om ett samband som innebär att elever som lägger ned mer 
tid på läxor tenderar att i större utsträckning läsa tillsammans med en förälder, något 
liknande samband hittade vi inte i vår analys. 

Även möjligheten till hjälp i skolan skiljer sig mellan skolorna på så sätt att eleverna i skola 
2 är mer medvetna om att hjälp kan erbjudas (69 %), än eleverna i skola 1 (29 %). Lindell47 
skriver om effekterna av läxor och menar att de elever som av olika anledningar har svårt 
att göra läxor i hemmet kan bli hjälpta av att vara i skolan och göra sina läxor.  

Inställningen till läxor avläser vi i tabell 7.8 där en sammanslagning av kod 1 och 3 gäller 
för svaret ”för det mesta”. Då kan vi se en skillnad som berättar att 57 % i skola 1 och 79 % 
i skola 2 anser att läxor är viktiga. Höjerback och Lööv48 skriver att det finns ett starkt 
samband mellan läxläsning och skolinställning och att elever med en mer negativ 
inställning till skolan tenderar att läsa mindre läxor. I skola 1 är det 70 % av eleverna som 
inte tycker att läxor är viktiga som spenderar 1 timme eller mindre på sina läxor kontra 
skola 2 där andelen är 50 %. Vi tolkar det som att det är fler i skola 1 som har en negativ 
inställning och väljer att inte lägga ned så mycket tid på läxarbetet. Hälften av eleverna i 
skola 2 väljer att anstränga sig mer trots den negativa inställningen. Framför allt i skola 1 
men även i skola 2 tenderar elever med en negativ inställning att lägga ned mindre tid på 
läxorna. Vi kan urskilja liknande samband mellan skolinställning och tiden för läxläsning 
som Höjerback och Lööv har sett.  

8.2 Likheter  

När det gäller fördelning av könen i skolorna kan vi se att det är ungefär jämnt fördelat 
mellan flickor och pojkar. Höjerback och Lööv49 har kommit fram till att flickor lägger ned 
mer tid på läxor än vad pojkar gör. Vi kan se liknande tendenser i diagrammet nedan (8.2), 
där flickorna i båda skolorna spenderar mer tid på sina läxor än vad pojkarna gör. Det kan 
vara så att flickorna anser sig ha fler läxor än vad pojkarna har, men något sådant samband 
kan vi inte finna i dessa två skolor.  

                                                 
46 Höjerback Ingrid och Lööv Thomas, Läxor - finns dom? 1987  

47 Lindell Ebbe, Läxor - hemarbetets utformning och effekter, 1990 

48 Höjerback Ingrid och Lööv Thomas, Läxor- finns dom? 1987 

49 Höjerback Ingrid och Lööv Thomas, Läxor- finns dom? 1987 
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Diagram 8.2 Fördelning av läxläsningstid mellan könen 

När det gäller bostäder är likheterna mycket slående och inga större variationer mellan 
skolorna råder. Majoriteten bor i villa tätt följt av hyresrätt och den procentuella skillnaden 
är ej värd att nämna. Analysen visar att boendet inte påverkar tiden. Elevernas etniska 
bakgrunder skiljer sig inte heller. Ungefär 80 % av eleverna i båda skolorna, kommer från 
familjer där ingen av föräldrarna har någon utländsk bakgrund. Vi drar den slutsatsen att 
eleverna har likvärdiga hemförhållanden. Höjerback och Lööv50 menar att sambandet 
mellan socioekonomisk bakgrund och läxläsning är svagt. Den socioekonomiska 
bakgrunden skiljer sig inte mellan skolorna och vi kan inte heller se någon skillnad i tiden 
som eleverna använder till läxor mellan elever med svensk bakgrund i jämförelse med de 
elever som har utländsk bakgrund. Det kan dock finnas skillnader som påverkar elevernas 
läxläsning om vi jämför förhållandet mellan elevernas boende och läxläsningstid, se 
diagram 8.3.  

                                                 
50 Höjerback Ingrid och Lööv Thomas, Läxor- finns dom? 1987 
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Diagram 8.3 Förhållande mellan boende och tid för läxläsning 

Diagrammet visar att få elever ägnar sig åt mer än 5 timmar läxläsning per vecka oavsett 
boende, men resultatet är inte förvånande då endast elva elever totalt i båda skolorna ägnar 
så mycket tid på sina läxor. Majoriteten av elever som inte läser läxor eller läser mindre än 
1 timme per dag ser ut att bo i villa, hyresrätt eller ha ett annat boende. Något fler elever 
som bor i bostadsrätt ägnar sig åt läxläsning mellan två till fem timmar varje vecka, men då 
antalet elever som bor i bostadsrätt är mycket få är det svårt att göra något generellt 
antagande. Sammanslaget kan man anta att boendet är en variabel som inte påverkar 
läxtiden nämnvärt. Vi konstaterar att sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och 
läxläsning är svagt i de två skolorna.  

I en närmare analys av elevernas etnicitet där vi har slagit ihop alternativen: kod 1,2 och 3 
till att innefatta minst en förälder från ett annat land, kan vi se att ca 80 % av eleverna har 
föräldrar med svensk bakgrund, medan ca 20 procent har minst en förälder från ett annat 
land. Dessa siffror gäller båda skolorna tillsammans och var för sig. Analysen visar att 
etniciteten inte påverkar läxtiden. Man kan gå vidare och fråga sig om elever med utländsk 
bakgrund får mer eller mindre hjälp från hemmet. Orsaken till att vi inte skiljer skolorna åt, 
är att båda skolorna har övervägande elever med svenska föräldrar. Det man kan urskilja är 
att 51 % av de svenska eleverna oftast eller alltid får hjälp, i jämförelse med elever som har 
utländsk bakgrund där 37 % får den hjälpen. Hälften av de svenska eleverna får alltså 
sällan eller aldrig hjälp mot 63 % av eleverna med utländsk bakgrund. 

Antalet läxor per vecka varierar inte mycket mellan skolorna, siffrorna är inte exakt lika 
men majoriteten från båda skolorna anser sig ha 1-2 läxor per vecka. I båda skolorna säger 
18 % av eleverna att de har 3-4 läxor. Antalet läxor påverkar tiden så tillvida att ju färre 
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läxor eleverna anser sig ha, desto färre timmar spenderar de på läxor och ju fler läxor desto 
mer tid går åt till att göra dem.    

Så gott som 100 % av eleverna önskar fortsätta studera på gymnasienivå. Endast en elev 
har svarat nekande på frågan men har ändå svarat på frågan om vilken linje som den är 
intresserad av. En svårighet vi stöter på är att kategorisera elevernas svar i teoretiska 
respektive praktiska linjer. Det finns en uppsjö av linjer och program, eftersom vi inte kan 
gå tillbaka och fråga eleverna vad de menar så måste vi själva göra en värdering.  

Tabell 7:10 visar elevernas linjeval på fråga 11 i enkäten51.  

Vi har valt att dela in linjerna enligt följande:  

Teoretiska Linjer Praktiska Linjer  
Handels Berga 

(naturbruksgymnasium) 
Fordon 

Industri  Bygg Hotell och restaurang 
IT Djurvård Hundsport 
Naturvetenskap El Media 
Samhällsprogrammet Estet  Mc-teknik 
Teknik Florist Målare 

Tabell 8.4 Teoretiska och praktiska linjer 

Skola 1 har aningen fler teoretiskt intresserade elever (61 %) i jämförelse med skola 2 
(54 %). Intresset för de praktiska linjerna är då naturligt något mindre i båda skolorna 
eftersom mer än hälften av eleverna valt en teoretisk linje. Vi kan uppmärksamma ett svagt 
samband där elever med ett teoretiskt linjeval spenderar något mer tid på läxor än vad de 
praktiskt inriktade eleverna gör. Lindell52 påvisar att elever som gör mer teoretiska linjeval 
har ett större stöd hemifrån i form av läxhjälp. I skola 1 och 2 fanns det inga sådana tecken. 
Hälften av eleverna från båda skolorna, som valt en teoretisk linje, får mer hjälp hemifrån 
medan den andra hälften naturligt får mindre hjälp. Samma förhållande förekom mellan de 
praktiska linjerna och hjälpen från hemmet. Vi kan anta att variablerna hjälp från hemmet 
och linjeval inte påverkar varandra. 

                                                 
51 Se bilaga 1  

52 Lindell Ebbe, Läxor- hemarbetets utformning och effekter, 1990 
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9. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras analysen. 

De två skolornas elever har liknande bakgrund om man tittar på kön, etnicitet och boende. 
Så gott som alla vill fortsätta studera på gymnasiet vilket borde medföra en viss ambition. 
Frågan är vad det är som gör att den ena skolan har ca 90 % godkända elever och den andra 
drygt hälften? 

Eftersom Skola 2 har färre elever med godkänt i alla ämnen trodde vi att det kunde vara så 
att de fick mindre hjälp hemifrån, men i analysen kan vi se att de faktiskt får mer hjälp. 
Eftersom föräldrarnas hjälp kan kopplas till mer tid till läxor som i sin tur kan kopplas till 
bättre skolprestationer är det förvånande att skolorna har den fördelning av godkända 
elever som de har. Det skulle kunna vara så att läxhjälpen från hemmen har den negativa 
effekt som Cooper53 beskriver. Han menar att om föräldrarna har svårt att ta på sig rollen 
som lärare eller använder andra studietekniker än vad den ordinarie läraren gör, kan detta 
resultera i att elevernas resultat inte förbättras utan kanske snarare försvårar läxläsningen. 
Lindell54 i sin tur menar att läxläsningens effekter kan vara beroende av just den hjälp 
eleven får i hemmet. Han anser att en god arbetssituation inte är kopplad till att sitta med en 
läxa som man inte klarar av och samtidigt inte ha någon att fråga. Vi drar slutsatsen att det 
är svårt att avgöra om den hjälp eleverna får hemifrån har en positiv eller negativ effekt på 
studieresultaten, vi tror att det är väldigt individuellt.     

Den läxhjälp som finns i skolan är de flesta elever i skola 2 mycket medvetna om. Vi kan 
inte dra några slutsatser om vad det beror på eftersom vi inte ställde den typen av frågor i 
enkäten. Vi kan endast tänka oss att det skulle kunna vara så att man från skolans sida 
uppmärksammat ett behov och informerat eleverna om möjligheten till hjälp efter skoltid. 
Det kan även vara så att fler elever i skola 2 är i behov av hjälp och vet att hjälp finns att få, 
medan det i skola 1 är färre elever som efterfrågar hjälpen vilket gör att färre elever är 
medvetna om att den existerar. Om man inte behöver någon hjälp finns det ingen anledning 
att undersöka om möjligheten finns. Hur som helst tror vi att skola 2 arbetar mer medvetet 
och aktivt för att få eleverna att genomföra de läxor som de får eftersom analysen visar att 
fler av eleverna är medvetna om läxhjälpen som finns i skolan samt att fler elever får mer 
hjälp från hemmen.  

Även tiden som används till läxor skiljer sig mellan skolorna och talar för att skola 2 är den 
skola som borde ha de bättre betygen, om man utgår från Coopers forskning. Eleverna får 
mer hjälp från hemmet, är mer medvetna om den hjälp som erbjuds i skolan och spenderar 
dessutom mer tid på sina läxor. Trots dessa förutsättningar, som borde tala för bättre 
prestationer, har skolan svårt att få eleverna godkända i alla ämnen. Man skulle kunna ana 

                                                 
53 Cooper Harris, The battle over homework, 2007  

54 Lindell Ebbe, Läxor - hemarbetets utformning och effekter, 1990 
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att skolan försöker komma ur den onda cirkeln med hjälp av läxorna, men eftersom vi inte 
vet hur tidigare årskurser har arbetat kring läxorna vill vi vara försiktiga med att göra 
sådana antaganden.  

Familjesituationen tror vi, skulle kunna påverka tiden i hög grad. En elev som inte har 
tillgång till en dator eller ett eget rum kan ha svårt att finna tid och möjlighet att göra sina 
läxor. Kralovec och Buell55 beskriver ett problem i USA med att få eleverna att göra sina 
läxor då de bor trångt tillsammans med sin familj och/eller har ansvar som att laga mat eller 
ta hand om sina syskon efter skolan. Läxorna prioriteras bort även då personen ifråga har 
intentionen att genomföra läxan. Vi får hoppas att alla elever har möjlighet att genomföra 
sina läxor, och vi tror att hemförhållandet påverkar läxläsningstiden och skolarbetet i 
övrigt, men det innebär inte att en elev som bor i villa alltid har tillgång till dator och att en 
elev som bor i hyresrätt aldrig har det. Analysen påvisar att variabeln boende har svag 
påverkan på tiden för läxläsning. Mycket kan bero på familjeförhållanden som vi valt att 
inte undersöka. Kanske borde frågan ha ställts på annat sätt eller kompletterats med 
ytterligare frågor om familjesituation. En kombination av kvalitativ och kvantitativ studie 
med intervjuer och enkäter hade förmodligen gett oss ett tydligare resultat, men vi tror att 
en direkt jämförelse mellan svenska och amerikanska förhållanden kan bli missvisande.  

Att elever vars föräldrar kommer från ett annat land får något mindre hjälp med läxor 
skulle kunna förklaras av föräldrarnas språksvårigheter. En förälder som inte behärskar 
språket kan ha svårt att hjälpa sitt barn med läxor i t ex. svenska, det är inte så konstigt eller 
förvånande. En del elever har under enkätfrågan övriga synpunkter, informerat oss om att 
orsaken till att de inte får hjälp med läxorna beror på att föräldrarna inte kan hjälpa till pga. 
språksvårigheter. 

Det vi kunnat se i analysen är att skola 2 är den skola som har bättre förutsättningar att 
påverka elevernas studieresultat med hjälp av läxor. Utifrån den undersökning vi gjort har 
vi kommit fram till att eleverna i skola 2 får mer hjälp både hemifrån och i skolan, de 
spenderar mer tid på sina läxor och har en mer positiv inställning till dem. Enligt 
amerikansk och engelsk forskning borde eleverna i skola 2 förbättra sina studieresultat. 
Skolornas resultat för år 200656 publicerades under detta arbetes färdigställande och visar 
på en positiv utveckling för båda skolorna. Skola 1 har ökat sina godkända elever i samtliga 
ämnen med 3,3 procentenheter och till vår glädje noterar vi att skola 2 ökat hela 10,4 
procentenheter.  

Under arbetets gång har nya tankar och frågor väckts. Det skulle vara intressant att veta hur 
skolor och deras lärare arbetar med läxor, hur de är utformade och på vilket sätt man 
använder dem. Följer man upp och erbjuder eleverna feedback? Hur tänker lärare kring 
läxans vara eller inte vara? Man kan också fråga sig varför läxor är ett sådant utbrett 
fenomen när den inte nämns i den nuvarande läroplanen? Listan över frågorna är lång och 
utökas ständigt. Förhoppningsvis kommer framtiden att inbringa mer forskning kring läxor 
och dess effekter eftersom dagens forskning ger ett ganska tvetydigt budskap. 

                                                 
55 Kravolec Etta och Buell John, The End of homework, 2000  

56 www.siris.skolverket.se/reports  
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11 Bilagor 

Bilaga 1   Elevenkät  

 
1. Vilken skola går du i? � Skola 2  � skola 1 

2. Är du pojke eller flicka?  � Pojke  � Flicka 

3. Hur ser ditt boende ut?  � Villa � Lägenhet, hyresrätt  

�Lägenhet, bostadsrätt � Annat boende:____________  

4. Kommer någon av dina föräldrar från ett annat land än Sverige?  

� Ja, mamma  �Ja, pappa  � Ja, båda � Nej, ingen  

5. Hur många läxor har du ungefär varje vecka?  

� Inga � 1-2  � 3-4 � Fler än 4  

6. Hur lång tid använder du till att läsa läxor i genomsnitt varje vecka?  

� Ingen läxläsning � Mindre än 1 timme  � Mellan 1-2 timmar 

� Mellan 2-5 timmar  � Mellan 5-10 timmar  � Mer än 10 timmar 

7. Hur ofta får du hjälp med dina läxor av en förälder?  

� Alltid � Oftast  � Sällan  � Aldrig    

8. Har du möjlighet att få hjälp i skolan med läxorna av en lärare efter skoltid? 

� Ja   � Nej � Vet inte  

Hur ofta i så fall? __________________________________________  

9. Anser du att läxorna är en viktig del av skolan? 

� Ja   � Nej  � Ibland  � Vet inte  

Motivera varför du tycker så: _________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

10. Ska du fortsätta med gymnasiet? � Ja  � Nej 

11. I så fall, vilken linje är du intresserad av? ____________________  

12. Övriga synpunkter, något du vill tillägga: _____________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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Bilaga 2   Kodnyckel till elevenkät 
Fråga kod      

1.  1= skola 2  2= skola 1   

2.  1= pojke  2= flicka 

3. 1= villa  2= Lägenhet, hyresrätt  

3= lägenhet, bostadsrätt 4= annat boende 

4.  1= ja, mamma 2= ja, pappa 

 3= ja, båda  4= nej ingen 

5.  1= inga läxor  2= 1-2 st. 

 3= 3-4 st.  4= fler än 4 st. 

6.  1= ingen tid  2= mindre än en timme   

 3= mellan 1-2 timmar 4= 2- 5 timmar  

 5= 5-10 timmar 6= mer än 10 timmar  

I analysen har vi lagt ihop alternativ 1 och 2 att gälla för ett värde av upp till två timmar. 
Likadant har vi lagt ihop alternativ 5 och 6 och dessa gäller då för ett värde av mer än 5 
timmar. Dock har vi inte gjort några ändringar i informationsmatrisen.  
 

7.  1= alltid  2= oftast 

 3= sällan  4= aldrig 

I analysen har vi lagt ihop alternativ 1 och 2 att gälla för ett värde som vi kallar ”för det 
mesta”. Eftersom vi tolkade elevernas svar som att alternativen var väldigt snarlika.  
 

8.  1= ja  2= nej   

3= vet inte 

9.  1= ja  2= nej   

3= ibland  4= vet inte 

10.  1= ja  2= nej  
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Bilaga 3   Informationsmatris  

Nedan redovisas en sammanställning (informationsmatris) över enkätundersökningens 
resultat. Varje enkät har numrerats i efterhand för att möjliggöra identifikation av skola och 
klass. För att underlätta tolkningen av matrisen är den delad i två delar, skolvis.  
 
Skola 1 
Enhet  Skola Kön Bostad Land Antal  Tid Hjälp 

av 
förälder 

Hjälp 
i 

skolan  

Viktig Gymn. Linje 

1 1 2 1 4 4 5 3 2 1 1 Nv 

2 1 2 1 4 4 6 3 2 1 1 Estet 

3 1 1 1 4 3 2 3 1 2 1 Bp 

4 1 1 2 4 3 4 1 1 3 1 Sp 

5 1 2 2 1 0 3 2 2 3 1 ? 

6 1 2 3 4 3 5 3 1 3 1 Sp 

7 1 1 4 4 1 1 1 3 2 1 Nv 

8 1 1 3 2 1 2 4 3 2 1 Tp 

9 1 1 1 4 4 3 1 1 3 1 Fordon 

10 1 2 1 4 2 2 3 1 3 1 djurvård 

11 1 2 1 4 2 3 3 1 3 1 hundsport 

12 1 1 4 4 2 4 1 1 3 1 El 

13 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 Estet 

14 1 1 2 4 3 1 4 1 1 1 Bp 

15 1 2 1 1 1 1 4 - 1 1 Sp 

16 1 1 2 3 3 1 4 1 1 1 Nv 

17 1 1 2 3 1 2 3 1 3 1 Tp 

18 1 1 1 4 2 4 2 3 1 1 Sp 

19 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 Estet 

20 1 1 1 4 2 2 3 1 2 1 IT 

21 1 2 3 4 3 4 3 3 3 1 Nv 

22 1 2 1 4 3 4 2 3 3 1 Sp 

23 1 2 4 2 3 4 2 3 3 1 Florist 

24 1 2 2 4 2 3 2 3 3 1 Sp 

25 1 2 1 4 2 3 3 3 1 1 Estet 

26 1 1 1 4 2 3 2 3 2 1 Nv 

27 1 1 1 4 2 2 3 2 3 1 Sp 

28 1 1 1 4 2 2 2 3 3 1 Tp 

29 1 1 2 4 1 2 2 3 2 1 Tp 
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30 1 1 1 4 2 3 3 3 2 1 Bp 

31 1 1 1 4 2 3 3 3 3 1 Media 

32 1 1 3 4 1 2 2 3 3 1 Tp 

33 1 1 3 4 2 3 3 3 3 1 Tp 

34 1 1 2 4 2 2 4 3 2 1 El 

35 1 1 1 4 1 1 4 3 2 1 Nv 

36 1 1 1 4 2 5 3 3 2 1 El 

37 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 Bp 

38 1 1 1 4 2 3 3 3 2 1 Sp 

39 1 2 3 4 2 4 4 3 1 1 Nv 

40 1 1 1 4 2 3 3 3 1 1 Sp 

41 1 1 1 4 1 1 4 3 2 1 - 

42 1 2 1 4 2 4 1 1 1 1 Nv 

43 1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 Sp 

44 1 2 2 3 2 2 4 2 1 1 Nv 

45 1 1 4 4 2 2 3 1 3 1 Sp 

Tabell 11.1 Informationsmatris skola 1 
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Skola 2 
Enhet  Skola Kön Bostad Land Antal  Tid Hjälp 

av 
förälder 

Hjälp 
i 

skolan  

Viktig Gymn. Linje 

46 2 1 2 3 2 0 2 1 1 1 Bp 

47 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 Hr 

48 2 1 2 1 0 3 3 1 3 1 teknik 

49 2 2 2 4 1 2 3 1 2 1 Hr 

50 2 1 2 4 2 1 4 1 3 1 El 

51 2 1 1 4 2 3 2 3 2 1 El 

52 2 1 4 4 2 2 3 3 3 1 El 

53 2 1 2+4 3 3 6 4 3 1 1 Nv 

54 2 2 1 2 3 5 1 1 3 1 Sp 

55 2 2 2 4 2 1 4 1 2 1 Hr 

56 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 Estet 

57 2 1 4 4 2 3 3 3 3 1 NV 

58 2 2 2 3 3 4 4 1 3 1 Sp  

59 2 2 2 3 3 4 4 1 1 1 Sp  

60 2 1 3 4 2 3 2 1 1 1 Teknik 

61 2 1 1 4 2 2 2 3 3 1 industri 

62 2 1 1 4 2 3 2 1 3 1 bp 

63 2 1 2 4 2 1 3 1 3 1 Bp 

64 2 2 1 4 0 0 2 1 3 1 Sp 

65 2 2 4 4 2 4 3 1 1 1 Berga 

66 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 Målare  

67 2 2 1 4 2 5 2 1 1 1 Nv 

68 2 2 1 4 2 4 2 3 1 1 estet 

69 2 2 1 4 2 1 1 1 3 1 - 

70 2 1 2 4 2 4 2 3 3 1 Fordon 

71 2 2 1 4 2 4 2 1 1 1 sp 

72 2 2 1 4 1 2 2 1 2 1 nv 

73 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 el 

74 2 2 2+4 2 2 3 4 2 2 1 Sp  

75 2 1 1 4 1 1 2 3 3 1 bp 

76 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 Sp 

77 2 1 2 4 2 2 3 3 3 1 Bp 

78 2 2 1 4 1 3 3 1 3 1 sp 

79 2 1 3 4 2 5 2 1 3 1 Sp 

80 2 2 4 4 0 3 2 3 3 1 Sp  
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81 2 2 4 2 2 3 2 1 3 1 sp 

82 2 1 1 4 2 3 3 1 4 1 industri 

83 2 1 2 4 3 3 3 3 2 1 tp 

84 2 1 1 4 2 2 1 1 2 1 tp 

85 2 1 1 4 3 3 3 1 1 1 fordon 

86 2 2 2 4 2 2 2 1 3 1 sp 

87 2 1 3 3 3 4 3 3 2 1 media 

88 2 2 2 4 2 4 2 1 1 1 Hp  

89 2 1 2 4 2 4 3 1 2 1 sp 

90 2 2 1 4 2 2 4 3 3 1 nv 

91 2 2 1 4 2 3 2 1 3 1 nv 

92 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 sp 

93 2 2 1 4 2 3 2 1 3 1 nv 

94 2 1 2 4 2 3 1 1 3 1 bp 

95 2 1 2 4 3 4 2 1 1 1 Mc tekn 

96 2 2 1 4 3 4 2 1 3 1 Målare  

97 2 2 1 4 0 5 3 1 3 1 hr 

Tabell 11.2 Informationsmatris skola 2   
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