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om läxor, betyg
och stress
l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av

en vuxen hemma för att kunna göra läxorna.
l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an.
l Många har svårt att släppa stressen även när de ska vara helt lediga.
l 85 procent trivs ändå bra eller jättebra i skolan.
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Det här och mycket mer får du veta
i KP:s stora undersökning.

Totalt svarade
2 126 KP-läsare
mellan 9 och 15 år.
Undersökningen
utlystes i KP 5, och
frågorna fanns
på KPwebben
under april.
Undersökningen
är en del i att KP
uppmärksammar
den Internationella
barndagen
(måndag den
5 oktober). 
Här redovisas en
del av svaren.
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Lisa, 13:
”Stressen
””SSttrreesssseenn
komii 6:an”
6:an””
kom
Lisa känner sig ofta stressad.
– Du ÄR mer eller mindre
ditt betyg, säger hon.

Lisa går i 8:an. Hon trivs bra i skolan och har
alltid haft lätt för att lära sig. Hon är en av dem
som har högst betyg i klassen och är van vid att ha
rollen som ”duktig” bland kompisarna. Men själv
är hon inte nöjd.
– Jag lägger mycket press på mig när det gäller
skolan, säger hon. Det spelar ingen roll om andra
säger att det är bra när jag själv inte tycker det.
I de lägre årskurserna kände sig Lisa inte
stressad. Då var skolan bara rolig. Stressen
startade i 6:an – i samband med betygen.
– Ett betyg är så definitivt. Att du verkligen får
ett papper på vad du är bra och dålig på.
Lisa har flera A:n och inget betyg lägre än C.
– Jag försöker att vara nöjd med mina betyg och
säga till mig själv att de är bra. För egentligen
tycker jag det. Men det är jobbigt att se betygen och
känna att jag kunde ha gjort mer. Och det vore inte
kul att visa upp ett dåligt betyg för föräldrarna ...
Hon upplever inte att hennes föräldrar pressar
henne. Tvärtom.
– De skulle aldrig bli irriterade om jag fick ett
lågt betyg. Inte så länge jag har gjort mitt bästa.
Då stöttar och hjälper de mig i stället. Så det är
jag själv som sätter press.
Hon tycker att även klasskompisarna ökar
hetsen. De pratar hela tiden om betyg. Efter varje
prov springer alla runt och frågar vad de andra
har fått.
– Alla i klassen vet vilket betyg man har.
Du ÄR mer eller mindre ditt betyg, säger Lisa.
Hennes bästa kompis har ännu högre betyg
än Lisa.
– Hon blir kallad A-barn i klassen. Ibland blir
det nästan ett skällsord. Typ: ”Yes, jag hamnade
i samma grupp som A-barnet. Nu slipper jag göra
något själv!” Men det är nog inte roligt att kallas
F-barn heller ...
En vanlig vecka har Lisas klass minst tre
läxförhör och ett prov. Ibland blir det mer.
– Om vi har mer än ett prov att plugga till
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s amtidigt tycker jag att det känns jobbigt. Annars
tycker jag att vi har lagom mycket att göra.
Lisa läser läxor hemma minst en timme efter
skolan. Inför prov kan det bli hela kvällen.
– Att förstå brukar inte vara problemet. Det är
mer att läxorna tar så mycket tid. För varje år får
vi längre skoldagar och samtidigt mer att plugga
hemma. Vi börjar ofta 8 och slutar 16. Då finns
det nästan ingen fritid.

Det är ofta stökigt i klassrummet, berättar hon.
– Men det blev lite lugnare i 6:an. Jag tror att
det var tack vare betygen, att många började
skärpa sig och blev mer seriösa.
Det känns skönt.

Klasskompisarna ökar hetsen, tycker Lisa.
Alla pratar hela tiden om betyg.

Trots att betygen stressar Lisa, tycker hon
att det är bra att de finns.
– Det är roligt att få betyg när man faktiskt
har lyckats. Då blir man extra stolt. Jag tycker
att det är bra med betyg från 6:an. Tidigare är
man nog inte redo att bedömas på det sättet.
Hon tycker att de flesta lärarna sköter
betygen på ett bra sätt. Men några av dem
stressar upp eleverna onödigt mycket.
– En del använder sig av dem för att hålla
ordning. Till exempel kan de säga att ”Det här
går på betyget” bara för att skrämmas och få

fler att lyssna. Eller ”Om ni inte klarar det här,
tänk då hur det blir i 8:an!”

Hon tycker att det gör betygen onödigt
uppförstorade.
– Det är trots allt betygen i 9:an som är
viktiga för att komma in på det gymnasium
man vill. Jag försöker påminna mig själv
om det. Och att jag inte behöver ha högsta
betyg i alla ämnen. Men jag känner pressen
ändå. n
Lisa heter egentligen något annat.

Svar
från
undersökningen
Hur mycket tid ägnar du åt läxor
hemma en normal vardag?

36%
24%
17%
11%
7%
5%

Cirka en halvtimme.
Cirka en timme.
Mindre än en kvart.
Mer än en timme.
Mer än två timmar.
Ingen tid alls.

Mest tid på läxor lägger elever
i högstadiet. Där ägnar över hälften
minst en timme av fritiden till skolarbete.
77 % av de 
svarande gör
även läxor på
Hur många läxor har
helgerna,
du ungefär i veckan?
ibland eller ofta.
3 läxor.
4 läxor.
Finns det
2 läxor.
läxhjälp efter
5 läxor.
lektionstid
Mer än fem läxor.
i skolan om
1 läxa.
du behöver?
34 % tycker att de har för
Ja.
mycket läxor. Drygt hälften
Ibland.
tycker att de har lagom
Nej.
mycket.

30 %
23%
20 %
11%
9%
7%

46 %
27 %
27 %

Behöver du ofta hjälp av en
vuxen hemma för att kunna
göra läxan?

53%
35%
12%

Ibland.
Nej.
Ja.

Känner du dig ofta
stressad över läxorna?
Ja, de tar för
mycket av min fritid.
Nej, jag känner
mig sällan stressad.
Ja, de är svåra att förstå.

50%
44%
6%

Över hälften har ibland
eller ofta svårt att släppa
skolstressen även när de
ska vara lediga. Något fler
tjejer än killar känner sig
stressade över skolarbetet.

De flesta ber mamma
eller pappa om hjälp med
läxorna. Bara 1 % av de
svarande har en betald
läxhjälp, en ”studybuddy”.

Känner du dig ofta
stressad på ett sätt som
gör att du inte mår bra?
Nej, nästan aldrig.
Ja, ibland.
Ja, varje dag.

45%
42%
13%

Hur trivs du allmänt
med skolan?
Jag trivs bra.
Jag trivs jättebra.
Jag trivs inte så bra.
Jag trivs dåligt.

56 %
29 %
11%
4%
KP 14/2015
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Tycker du att det är bra att få bety
från 6:e klass (så som det är nu)?
Ja, det är bra.
Nej, man borde ha det först i 8:an.
Nej, man borde ha det redan i 4:an.
Nej, man borde inte alls ha betyg.
Nej, man borde ha det först i 9:an.
t.
Nej, man borde ha det först på gymnasie

64 %
16%
11%
6%
2%
1%

Hälften i undersökningen har börjat få betyg.
Det är de (drygt 1 000) som svarat på
dessa frågor:

41%
24%

En del vågar inte
säga vad de tycker på
grund av betygen, v
 isar
undersökningen.

har ibland låtit bli att
säga vad de tycker till en lärare för att de är rädda att
hen då ska sänka deras betyg. Detta är vanligare
bland tjejer än killar.

har någon gång
sagt till en lärare att de tycker att de är värda högre
betyg i ett ämne. Detta är vanligare bland killar
än bland tjejer.

Vad är det sämsta med betyg?
De gör mig stressad.
Man pluggar bara för betygen,
inte för att kunskap är viktigt.
Jag blir ledsen för dåliga betyg.
De känns orättvisa ibland.

Vad är det bästa med betyg?
Jag blir glad om jag får bra betyg.
Bra betyg gör att jag kommer
in på det gymnasieprogram jag vill.
Betyg visar vad jag bör bli bättre på.
Betyg gör att jag blir
mer sugen att anstränga mig.
Jag får pengar av mina
föräldrar om jag får bra betyg.

KP-läsarna
om betygen
och tydligare
”Det borde finnas fler på alla
A
steg. Om man uppnått moment där
t
et
på
 oment förutom
m
enligt betygs
man får E, så ska man lt sjukt.
he
systemet få D. Det är

33%
27 %
21%
19%

30%
30%
23%
15%
2%

tygssystemet
Man borde få B då. Be mina vänner
av
t
gör mig och 90 procen tid känner att
all
vi
stressade, eftersom
att vi inte duger
vi måste prestera och
Tjej i 8:an
om vi inte får A.”

”Betygsskalan är lätt att
förstå. Men mina föräldrar
förstår inte så bra.”
Kille i 7:an

”Det känns som om
man pekar ut elevens
s vagheter i stället fö
r at
är bra på. För att om t uppmuntra det eleven
man till exempel är br
massor med saker i
matten och har bety a på
ge
i de sakerna, men m
an har lite svårt med t A
en
som man har betyge
t E i så får man bara grej
ett D.”
Kille i 6:an
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”Gränserna
mellan betygen är
extremt flummiga
– vad betyder
egentligen
”utförligt och
nyanserat?” Hur
ska jag veta om
mitt arbete är det
eller ej, när det är
så subjektivt?”
Kille i 9:an

”Många lärare är osäkra”
För tre år sedan började man få betyg från 6:an.
30 procent av de KP-läsare som får betyg tycker
att skalan (A till F) fungerar dåligt.
Det har de senaste åren varit en
del klagomål på hur betygen funkar.
Mycket har handlat om att det är
svårt att få A. Den vanligaste kritiken, den som också KP-läsarna tar
upp i sina kommentarer, är att det
har för stor betydelse om eleven är
mindre bra på något. Om man är
jätteduktig på nästan allt i ett ämne,
men betydligt sämre på en liten del,
kan man varken få A, B eller C.
I stället får man D.
KP pratade med Karin
Hector-Stahre på
Skolverket.
Stämmer det att det är så
svårt att få A?

– Detta stämmer delvis.
Det finns så kallade kunskapskrav
för betygen A, C och E. För att få
ett A måste eleven nå A i alla delar
i kunskapskravet i ämnet. Om man

”Jag tycker att betygsskalan
är bra. Visst kan det vara
svårt att få ett A, men det är
inte omöjligt. Jag tycker
även att det är bra med mer
resonemang och så. Att föra
diskussioner är det jag tror
man lär sig mest på.”

till slut får E på en del av ett
kunskapskrav har man inte heller
nått upp till C, utan kan i bästa fall
få ett D. Men många elever tror att
man inte får misslyckas en enda
gång. Så är det inte. Man ska få
flera chanser att lära sig och visa vad
man har lärt sig. Bedömningen görs
i slutet av terminen. Det är inte alla
lärare som har förklarat det tydligt.
Hör många av sig till er?

– Ja, många elever har tyckt att det
varit svårt och hårt att man måste
uppfylla allt för att få det högsta
betyget. Och många lärare är fort
farande osäkra på hur de ska göra.
Ibland sätter lärare betyg på enstaka
prov, får de göra det?

– Inget förbjuder det. Men provet
bör i så fall vara direkt kopplat till
kunskapskraven. Det är inte så
meningsfullt att sätta det på

e nstaka läxförhör. Och det är viktigt
att läraren vet att det inte bara går
att lägga ihop olika provresultat
och sedan sätta ett terminsbetyg.
Läraren måste göra en total
bedömning av elevens kunskaper.
Kommer betygsskalan att fortsätta
att fungera så här?

– Skolverkets utvärdering ska vara
klar i april. Den ska lämnas till
regeringen. Det är politikerna som
bestämmer hur betygsskalan
Vad tycker du om
ska vara utformad.

betygsskalan A–F?
Den är bra.
Den är dålig.
Jag vet inte.

Stora
skillnader i betyg

45%
30 %
25%

A är högsta betyg och F är lägsta. F betyder att eleven
underkänns. Efter 9:an har ungefär 90 procent så bra
betyg att de är behöriga att söka ett n
 ationellt program
på gymnasiet. Det är stora s killnader i betyg mellan
olika skolor. Hur höga b
 etyg eleverna har beror mest
på vad deras f öräldrar har för utbildning. Att det är så
ojämna r esultat i Sverige anses vara ett stort problem.

”Det är jobbigt att
hela tiden tänka på
vad man har för
betyg. Jag tycker
att man borde ha
betyg först i 8:an.”
Tjej i 6:an

Tjej i 9:an

”Jag tror att många föräldrar inte
.
förstår och tror att E är jättedåligt
n
me
yg,
I själva verket är E ett bra bet
vissa föräldrar tror att det inte ens
t
är godtjänt. Mina föräldrar har sag
gas
att om jag får ett E ska jag tvin
gå om årskursen! Så ni föräldrar,
lär er hur betygen fungerar och
sluta pressa oss barn!”
Tjej i 6:an
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