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Vi intresserar oss för debatten som förts, bland annat politiskt och i fackpress, gällande läxans 
vara eller inte vara samt varför läxor som begrepp är frånvarande i dagens styrdokument. 
Därför är syftet med vår undersökning att beskriva lärares tankar om läxor. Studien bygger på 
en kvalitativ ansats och baseras på sju intervjuer med lärare som arbetar i skolår 4 till 6.  
De frågeställningar som ligger till grund för vår studie är: 

• Vad anser lärare att det finns för fördelar respektive nackdelar med att ge läxor? 
• Hur och varför ger lärare läxor? 
• Hur anser lärare att läxor påverkar elevers lärande? 
• Av vilken anledning tror lärare att läxbegreppet inte tas upp i nuvarande styrdokument? 

Huvudresultaten i vår studie visar att alla sju lärarna ger läxor, men att de har olika 
uppfattningar om vad en läxa är och vad den innebär. Hur och varför de ger läxor är också 
något som skiljer dem åt. Lärarna ser både fördelar och nackdelar med att ge läxor. En fördel är 
att läxor ses som ett sätt att befästa kunskap, medan en nackdel är att elevernas olika 
hemförhållanden kan påverka läxläsningen. 

Inga av lärarna har reflekterat över varför läxbegreppet är frånvarande i den nuvarande 
läroplanen, men majoriteten tror att det handlar om en politisk fråga. Om läxor kan kopplas till 
lärande råder det delade meningar om. Några av dem tror att det kan ha en positiv inverkan 
medan några är osäkra. I stort sett är lärarna överens om att läxor inte är nödvändiga för att 
eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. 
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har vi uppmärksammat en debatt i fackpress, och då främst i 

Lärarnas tidning, gällande läxans vara eller inte vara. Rubrikerna har avlöst varandra.  I 

artikeln Läxläsning gör föräldrar till lärare konstaterar Ingrid Westlund följande: 

”Föräldrar får ofta ta lärarens pedagogiska roll när de ska hjälpa barnen med läxläsning.” 

Hon säger vidare att: ”Läxorna får inte styra hela familjens liv eller fritid” (Lundin, 

2007). I artikeln Läxor skapar ohälsa reflekterar läxforskaren Jan-Olof Hellsten om läxor 

ur arbetsmiljösynpunkt. Han säger att: ”Vissa saker känner vi till från arbetsmiljö-

forskningen. Som att ständigt övertidsarbete skapar stress. Läxor är en form av 

övertidsarbete” (Horgby, 2004b). Ingen lag reglerar läxor är även det en artikel ur 

Lärarnas tidning, som tar upp just detta faktum. Dock står det att läsa i grundskole-

förordningen att skolarbetet ska fördelas så jämnt som möjligt över veckan. Men någon 

lag finns alltså inte och vid skolinspektioner är läxor något som sällan granskas (Horgby, 

2004a). 

Även inom politiken är läxor ett omtalat diskussionsämne och under 2006 avlöste 

diskussionerna varandra. De två politiska blocken skiljer sig markant i sina 

ställningstaganden gentemot läxor. Vänsterblocket vill slopa läxorna i grundskolan 

medan Högerblocket vill ha dem kvar. Utbildnings-minister Jan Björklund poängterar att 

enligt Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har svenska 

elever minst läxor i västvärlden (Nandorf, 2006).  

Debatten i fackpress, samt den politiska debatten, har fått oss att börja reflektera över 

läxans syfte och effekter. Varför ger lärare egentligen läxor? Är det en gammal tradition 

som ges av slentrian eller är det en nödvändighet för att uppnå de rådande kunskaps-

målen? Måste lärare ge läxor eller kan de få framgångsrika elever ändå som istället får en 

mer givande fritid? Vem gynnas av läxor; läraren, eleverna eller ingen alls? Detta är 

några utav de frågor som vi funderat kring under vår lärarutbildning.  

Vi tar snart examen och verkligheten börjar göra sig påmind. Självklart har vi funderat på 

hur vi vill att vår framtida undervisning ska se ut och om läxor ska vara en del utav den. 

Under våra tre och ett halvt år på högskolan har vi reagerat på att varken kurslitteratur 

eller föreläsare har berört ämnet läxor. Beror det på att dagens styrdokument inte nämner 
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begreppet? Med dessa frågor som utgångspunkt och genom att ta del av både forskning 

och lärares tankar om läxor är våra förhoppningar att vi ska kunna bilda oss en egen 

uppfattning om ämnet.  
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2 Bakgrund 
Begreppet läxa kan ha flera olika definitioner. Enligt Termlexikon i pedagogik, skola och 

utbildning (2006) är ett annat ord för läxa hemuppgift. Dessa ord användes ursprungligen 

för att definiera ett stycke ur Bibeln som man läste vid gudstjänsten. Så småningom fick 

begreppen läxa och hemuppgift betydelsen hemläxa och detta var något som skulle läras 

in och sedan läsas upp utantill vid förhör.  

Om man slår upp ordet läxa i Pedagogisk uppslagsbok från A till Ö utan pekpinnar 

(1996) så likställs det även här med ordet hemuppgift. Författarna beskriver en läxa som 

en mindre arbetsuppgift som eleven ska göra under sin lediga tid. Under årens lopp har 

synen på läxor varierat. 1970-talet präglades av en kritisk inställning till läxor men denna 

syn har på senare tid förändrats. Syftena med läxor kan vara olika och variera under 

skoltidens olika stadier, några utav syftena kan vara att befästa tidigare kunskap, tillämpa 

hemmiljön för inhämtning av kunskap, tillgodoge sig fördjupade ämneskunskaper och att 

använda sig av problemlösning. 

Nationalencyklopedins ordbok (1996) definierar läxa som en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete. Ordet läxa kommer från början från latinets lectio och betyder läsning. På 

äldre svenska hette läxa länge lektie, vilket syftar tillbaka på det latinska ordet. Den 

amerikanske forskaren Cooper (1989) definierar läxa som en uppgift som ges av lärare 

till elever, en uppgift som förväntas lösas efter skoltid.  

 

2.1 Läroplaner 

Nuvarande läroplan använder inte alls begreppet läxa och därför tycker vi att det är 

intressant att göra en tillbakablick på tidigare läroplaners syn och inställning till läxor. 

Hur har synsättet utvecklats och förändrats?  

 
2.1.1 Tidigare läroplaner 

I läroplanen från 1962, Lgr 62, har läxor en betydande roll i undervisningen. Läroplanen 

framhåller att majoriteten av skolarbetet ska utföras i skolan, där eleverna ska ha tillfälle 

till aktiv inlärning. Läxläsning likställs med skolundervisning, det görs ingen skillnad 

mellan inlärning i hemmet och i skolan. Läroplanen ger flera direktiv för när och hur 
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läxor ska ges, i vilka årskurser etcetera. På lågstadiet bör man vara sparsam med läxor 

medan de på mellanstadiet kan ges mer regelbundet. Läxorna ska vara en del i elevernas 

arbetsfostran och bör individualiseras och varieras. Läroplanen betonar att läxor inte får 

bli mer betungande för svagare elever. Något annat som tas upp är vetskapen om vikten 

av studieteknik. Både elever och föräldrar bör vara medvetna om detta för att gynna 

elevernas inlärning i hemmet i största mån. Läxans syfte är framförallt att ge övning och 

säkerhet och befästa kunskaper samt ett tillfälle att ta ansvar, organisera lärostoffet och 

kunna disponera tid (Skolöverstyrelsen, 1962). 

Jämfört med Lgr 62 har följande läroplan, läroplan för grundskolan 1969, en mer 

avhållsam inställning till läxor. Precis som Lgr 62 framhåller den att huvuddelen av 

skolarbetet ska utföras i skolan. Något som skiljer sig är att läxor i största möjliga mån 

bör vara frivilliga för eleverna, då det är mycket viktigt att de får tid till rekreation efter 

de långa skoldagarna. Studieteknik i hemmet är även här ett viktigt inslag 

(Skolöverstyrelsen, 1969).  

Lgr 69 ersätts så småningom av läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, där läxor återigen 

förespråkas, men i en mer kortfattad form. Det understryks att läxor ska vara en del utav 

skolans många arbetssätt och ett tillfälle att träna ansvar inför individuella uppgifter. 

Hänsyn ska tas till varje elevs hemförhållande och de ska ha möjlighet att slutföra 

uppgifter i skolmiljön. Läxor ska också vara en möjlighet att befästa kunskaper och 

färdigheter (Skolöverstyrelsen, 1980). 

År 1995 togs Skolförordningens kapitel om läxor bort och ersattes inte. Den reglerade att 

skolarbetet främst skulle ske i skolan samt att man inte fick ge läxor över helger, 

helgdagar eller lovdagar (Hellsten, 1997).  

 
2.1.2 Nuvarande läroplan 

I den obligatoriska läroplanen från 1994, Lpo 94, lyser begreppet läxa med sin frånvaro. 

Denna läroplan är målstyrd och det är upp till varje enskild lärare att utforma sin 

undervisning på ett sätt som bidrar till att eleverna uppnår kunskapsmålen. Om läxor är 

ett arbetssätt, som ingår för att nå målen, lämnas osagt. Enligt Lpo 94 är en del utav 

skolans uppgift att förmedla kunskaper som varje individ behöver för att klara sig i 
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samhället. Vidare står det att eleverna ska ges möjligheter att ta initiativ och ansvar samt 

att ha inflytande över sin undervisning. Ansvar och inflytande är två återkommande 

begrepp i läroplanen. Deras kunskapsmässiga utveckling bygger på att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och att de kan och vill göra detta (Skolverket, 1994).  

 

2.2 Läxor och lärande  

Efter att ha granskat tidigare läroplaner framgår det att läxor har varit ett utav skolans 

många arbetssätt för att nå kunskap. Det har forskats mycket om olika perspektiv på 

lärande, hur och i vilka situationer människan bäst tillägnar sig ny kunskap. Två 

betydande utvecklingspsykologer, som båda på olika sätt påverkat det svenska 

utbildningssystemet, är Jean Piaget och Lev Vygotskij. 

Den schweiziske psykologen Jean Piaget levde mellan 1896 och 1980. Hans fokus inom 

forskningen låg på hur kunskap uppkommer och han har dessutom gjort många 

betydande avtryck inom dagens pedagogik. Han menar att kunskap skapas genom 

människans egna handlingar både fysiska och/eller mentala. Denna syn på kunskap kallas 

konstruktivism, vilket har haft ett stort inflytande på den svenska skolan under de senaste 

decennierna. Grundtanken bygger på att ingen kan lära någon annan något, varje individ 

måste lära sig själv. På detta sätt blir eleverna aktiva i sitt eget lärande, medan lärarens 

roll i lärandet blir mer begränsad (Carlgren & Marton, 2001). Om man utgår från Piagets 

syn på hur barn utvecklar sin kunskap så är det av stor vikt att läxor är anpassade till den 

nivå som barnet befinner sig i, i sin kunskapsutveckling (Leo, 2004).  

Den sovjetryske psykologen Lev Vygotskij levde mellan 1896 och 1934. Huvudtanken i 

hans syn på lärande är att det sociala föregår det individuella. Han menar att lärande till 

stor del handlar om att öka sin delaktighet i såväl social som kulturell gemenskap. Till 

skillnad mot Piaget tror han inte att lärandet sker genom individuella handlingar, utan 

istället tror han att lärandet sker i sociala konstruktioner (Lindqvist, 1999). Leo (2004) 

menar att tankarna om hur kunskap utvecklas i sociala samspel kan stödja idén om läxor. 

Med rätt sorts utformade läxor kan därför barnet tillägna sig kunskap i sociala 

sammanhang även utanför skolan, förutsatt att barnet är omgivet av kompetenta 

människor.  
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Intresset av att hitta nya perspektiv på lärande har ökat under de två senaste årtiondena 

och den nuvarande läroplanen har till viss del påverkats av Vygotskijs teorier (Lindqvist, 

1999). 

 

2.3 Forskning om läxor 

Det är främst internationell forskning, och då amerikansk, som finns att tillgå kring 

diskussionen om läxor och det som främst undersöks är huruvida läxor ökar elevernas 

prestationer. Jan-Olof Hellsten är både lärare och skolledare och har många års erfarenhet 

av forskning kring läxor. Han är därmed en utav de mest framstående läxforskarna i 

Sverige. Hellsten har kommit fram till att det ofta forskas om läxans effekter eller brist på 

effekter, men att forskningen ofta utelämnar ett problematiserande och analyserande 

perspektiv gällande läxans innehåll, struktur, bakgrund och omfång.  Hellsten efterlyser 

därför forskning som problematiserar och analyserar begreppet läxa (Hellsten, 1997).  

 

2.3.1 Nationell forskning 

Hellsten har granskat grundskollärarutbildningen i Uppsala och kommit fram till att 

majoriteten av texterna i kurslitteraturen varken tar upp eller problematiserar begreppet 

läxor. Han har även undersökt läxans förekomst i lärarhandledningar och även där 

kommit fram till att läxan i det stora hela är utebliven (Hellsten, 2000). 

Hellsten delar in läxan i sju olika kategorier, där han har utgått från den offentliga 

diskussionen nämligen 1. Läxan som förberedelse, till exempel inför läxförhör och prov 

samt att förbereda eleverna inför framtiden. 2. Läxan som tidstruktur, med detta menas att 

läxorna är ett sätt att organisera elevernas fritid. 3. Läxan som kontroll och styrning, vissa 

lärare använder läxan som ett sätt att kontrollera elevernas ansvarstagande samt hur de 

utnyttjar sin tid. 4. Läxan som kärlek och omsorg, föräldrarna får en chans att visa 

omsorg och intresse för elevens skolarbete. 5. Läxan som identitet och status, att ha läxor 

kan vara ett sätt att identifiera sig med elevrollen samt att markera ämnesstatus. 6. Läxan 

som gemenskap och kontakt, här menar han att läxan kan vara en hjälp för föräldrar att 

komma närmare sina barn. 7. Läxan som arbetsprestation, att se läxan som en naturlig del 

i elevernas vardag (Hellsten, 1997). 
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Enligt Hellsten (2000) kan läxläsning ses ur fyra olika aspekter. Den första är att läraren 

ger läxan som uppgift åt eleverna och att eleverna accepterar den. Den andra aspekten 

innebär att läxan förhörs eller används på annat sätt. Som tredje aspekt skriver Hellsten 

att eleverna tolkar uppgiften. Hur man tolkar läxan är individuellt, vilket bidrar till att det 

finns många olika tolkningar av en läxa i en klass. Den sista aspekten är att eleverna 

arbetar med läxan. Han påpekar därefter att tidsföljden för dessa aspekter inte är 

självklar, även detta är individuellt. Han framhåller att dessa aspekter inte alltid är 

tillräckliga, det är till exempel inte alltid läraren som ger läxan, vissa elever tar själva 

initiativ till detta. 

Enligt Barnombudsmannens rapport, Barn och unga berättar om stress, bidrar skolan till 

att 77 procent av Sveriges 9 till 16 åringar känner sig stressade. För 46 procent av dessa 

elever är den främsta anledningen till detta för mycket läxor (Leo, 2004).  

 

2.3.2 Internationell forskning 

Hellsten poängterar att vid granskning av den internationella forskningen om läxor bör 

man ha i åtanke att resultaten många gånger kännetecknas av forskarnas egna starka 

engagemang. Ibland tolkar till och med forskarna resultatet efter sina egna förväntningar 

och ståndpunkter (Hellsten, 1997). 

Läxor har varit ett hett debattämne inom utbildningsväsendet genom åren. Under 1900-

talets första årtionden har ett allmänt antagande bland lärare varit att läxor bidrar till att 

skapa disciplinerade rutiner.  På 1940-talet väcktes det starka reaktioner mot att läxor tog 

för mycket tid från elevernas fritid. År 1950 vände dock trenden på grund av ryssarnas 

uppskjutning av Sputnik. Eleverna fick fler läxor och högre krav på sig med anledning av 

att de var tvungna att prestera bättre för att kunna stå sig i den konkurrerande världs-

ekonomin. År 1980 vände trenden igen för att gå tillbaka till att läxor inte var gynnsamt 

för elevernas mentala hälsa. Sedan dess har debatten fortsatt om läxans vara eller inte 

vara, men på senare tid har argument mot läxor vuxit sig starkare och gjort sig mer 

populära (Marzano & Pickering, 2007). 

Alfie Kohn är en amerikansk lärare och föräldraexpert, som ägnar sig åt att undersöka 

nyttan av att ge läxor. Kohn menar att det är allt annat än enkelt att undersöka huruvida 
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läxor förbättrar lärandet eller inte. Forskare har varit långt ifrån eniga i sina studier 

gällande läxans styrka och svaghet som arbetssätt. Ett flertal undersökningar har gjorts 

genom åren gällande läxan och slutsatserna har varierat kraftigt. Eftersom resultaten av 

undersökningarna varit så spridda menar Kohn att det inte finns några belägg för att till 

exempel läxor i de yngre åldrarna ger förbättrade studieresultat (Kohn, 2006). 

Många lärare i amerikanska skolor har genom läxpolicys bestämt att ge en eller flera 

läxor om dagen. Detta bidrar till att läxor ofta ges av slentrian och inte för att det är något 

som skulle vara betydelsefullt och lärorikt för eleverna att göra hemma (Kohn, 2006). 

Studier visar att lärare inte är tillräckligt utbildade till att ge rätt sorts utformade läxor. 

Förslag har funnits på att lärare ska minska antalet läxor, utforma mer meningsfulla läxor 

samt att man ska undvika läxor under lov- och helgdagar. Enligt Kohn ska lärare bara ge 

läxor när de kan rättfärdiga att läxorna är fördelaktiga samt att de bör involvera eleverna 

mer i läxornas antal och utformning (Marzano & Pickering, 2007).  

I USA har läxor under de två sista årtiondena haft en tendens till att öka. Allt yngre elever 

får mer och mer läxor, 6 till 8- åringar tenderar att ha nästan samma antal läxor som 9 till 

12- åringar. Kohn menar att för mycket läxor gör att elever blir utmattade. De får mindre 

tid till att utföra andra aktiviteter på sin fritid, som till exempel att läsa för nöjes skull, 

umgås med vänner, vila eller att bara få vara barn (Kohn, 2006). 

De flesta föräldrar i USA är nöjda med antalet läxor som deras barn får i skolan, en del 

föräldrar vill till och med att de ska ha fler läxor. Kohn ifrågasätter om föräldrarna skulle 

ändra uppfattning om läxor, om de visste att det inte finns några som helst bevis för att 

läxor förbättrar elevernas prestationer före High schoolnivå (Kohn, 2006). Många 

föräldrar rapporterar att de känner sig oförberedda och stressade av att hjälpa sina barn 

med läxor. Studier visar minimala positiva effekter eller till och med negativa effekter när 

det gäller föräldrainverkan (Marzano & Pickering, 2007).  

Harris Cooper är känd i USA som den ledande experten kring läxor. I hans bok The battle 

over homework har han sammanställt ett flertal studier som undersökt om det finns något 

samband mellan läxor och skolprestationer. Detta har skett i olika ämnen och under olika 

förhållanden. Cooper framhåller vikten av att de grupper individer, som man jämför, 

måste ha samma förutsättningar och förförståelse, annars kan man inte göra en rättvis 
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jämförelse. Han har kommit fram till att med bara sällsynta undantag har förhållandet 

mellan mängden läxor elever gör och deras prestationer funnits vara positiva. Den 

positiva effekten sker dock mestadels på High schoolnivå. Bland de yngre eleverna är de 

positiva effekterna begränsade, i många fall på gränsen till obetydliga (Cooper, 2007). 

Anledningen till att effekterna bland de yngre eleverna är så små, tror Cooper beror på 

sämre koncentrationsförmåga samt att de yngre eleverna inte utvecklat sin studieteknik 

(Leo, 2004).  

Cooper påpekar att även för äldre elever kan för mycket läxor vara förödande. Skillnaden 

i prestation visar sig till exempel vara obetydlig om man jämför High schoolstudenter, 

som ägnar två timmar eller mindre åt läxor varje kväll och de som ägnar mer tid. 

Undersökningar visar att det är viktigt att ge någon form av respons på läxorna då detta 

förbättrar resultaten på uppgifterna (Cooper, 2007).   

Cooper har forskat kring läxans positiva respektive negativa effekter. De positiva effekter 

han har kommit fram till delar han in i fyra kategorier. Dessa uppfyller dock inte varje 

enskild läxa. Kategorierna är 1. Direkta akademiska effekter. Detta innebär till exempel 

att eleverna tillgodogör sig fakta bättre, får ökad förståelse och ett bättre kritiskt 

tänkande. 2. Långsiktiga akademiska effekter, vilket innebär att elevernas lärande under 

lektionstid förbättras, förbättrade attityder mot skolan samt att de får bättre studievanor. 

3. De icke – akademiska effekter som läxor bidrar till är ökad självdisciplin, bättre 

tidsplanering och självständig problemlösning. 4. Föräldrarna blir mer involverade i sina 

barns skolgång (Cooper, 2007). 

Även de negativa effekterna kan delas in i kategorier. Den första kategorin är 1. Mättnad, 

vilket innebär att det akademiska intresset kan minska samt psykisk och emotionell 

utmattning. 2. Brist på lektionstid till att utföra läxor vilket kan ha en negativ inverkan på 

fritiden. 3. Konflikter mellan elev och förälder. Elever kan få för höga prestationskrav 

samt att föräldrar kan missförstå läxuppgifter och därmed ge fel intruktioner. 4. Fusk. 

Elever kan skriva av andra elever. 5. Ökade skillnader mellan hög – och lågpresterande 

elever (Cooper, 2007). 

Det finns många anledningar till att lärare ger läxor. Det framhålls att läxor kan hjälpa 

elever att repetera och öva vad man tidigare gått igenom på lektionen. Andra anledningar 
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till att läxor ges är för att förbereda eleverna för nästa dags lektion, utforska ämnen mer 

på djupet än vad klassrumstiden ger tillfälle till och att utveckla goda studievanor. Många 

lärare ger också läxor för att uppmuntra självdisciplin och ansvar, eleverna får möjlighet 

att styra över sin egen tid och att klara av deadlines. Läxor ökar även kommunikationen 

mellan lärare och familj och fungerar som en informationskälla mellan skola och hem 

(Cooper, 2007). Läxan bör dock utformas på ett sådant sätt att eleven själv klarar av att 

göra den utan föräldrarnas medverkan (Leo, 2004). 

Cooper har studerat läxans effekter i mer än 20 år och hans slutsats är att läxor kan vara 

både bra och dåliga. Han anser att läxor bör vara ett utav flera arbetssätt, där lärande äger 

rum. Fritidsintressen såsom sport är minst lika viktigt för lärandet (Cooper, 2007). 

Lesley Painter är en erfaren språklärare, som menar på att läxor är en nödvändighet för att 

man ska kunna tillgodogöra sig ett nytt språk. Det är uppenbart att hon har en positiv 

inställning till läxor och hon ser många fördelar med dem. Hon menar att läxor bidrar till 

att förstärka vad man redan lärt sig, utvecklar studievanor samt att förståelsen för språk 

ökar. Läxor är en hörnsten i elevernas läroprocess (Painter, 2004).  
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3 Syfte med frågeställningar 
Vi intresserar oss för debatten som förts, bland annat politiskt och i fackpress, gällande 

läxans vara eller inte vara samt varför läxor som begrepp är frånvarande i dagens 

styrdokument. Därför är syftet med vår undersökning att beskriva lärares tankar om läxor.  

Våra frågeställningar är: 

• Vad anser lärare att det finns för fördelar respektive nackdelar med att ge läxor? 

• Hur och varför ger lärare läxor? 

• Hur anser lärare att läxor påverkar elevers lärande? 

• Av vilken anledning tror lärare att läxbegreppet inte tas upp i  

nuvarande styrdokument? 
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4 Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats i vår undersökning. Vårt syfte är att 

beskriva lärares tankar om läxor och vi har därmed valt att göra intervjuer, eftersom man 

genom den kvalitativa intervjun förhoppningsvis får fylliga och utförliga svar (Bryman, 

2002). Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun ett sätt att få ta del utav 

respondentens livsvärld och utifrån denna kunna göra tolkningar.  

 

4.1 Urval 

De kriterier vi har haft när vi gjort vårt urval är att respondenterna ska vara lärare i skolår 

4, 5 eller 6. Anledningen till detta är att läxornas omfattning då är större samt att eleverna 

har fler ämnen som inbegriper läxor. Ett annat kriterium vi hade var att lärarna gav 

tillåtelse till att vi bandade intervjun. Vi har valt att intervjua sju lärare. Urvalet har varit 

ett bekvämlighetsurval, eftersom vi haft begränsat med tid och därför ville ha våra 

respondenter i vårt geografiska närområde. Fem av intervjuerna har genomförts på olika 

skolor och de resterande två på samma skola, totalt har vi alltså besökt sex skolor. Att 

sprida ut intervjuerna mellan så många skolor som möjligt var eftersträvansvärt, men det 

var inte något krav. Vi har inte gjort någon skillnad på om respondenterna är män eller 

kvinnor, vilken ålder eller erfarenhet de har, eftersom vi inte avser att undersöka 

skillnader dem emellan. Den första kontakten med eventuella skolor att utföra 

intervjuerna på, togs via mail för att se var intresse fanns. Flera av skolorna, vi valde att 

kontakta, har vi tidigare gjort vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på, detta för att 

få en mer personlig kontakt. Några veckor efter mailkontakten kontaktade vi skolorna via 

telefon och fick bekräftelse av sju lärare, fem kvinnor och två män, som kunde ställa upp 

som respondenter.  

 

4.2 Genomförande 

Vi har gjort en semistrukturerad intervju, där vi har använt oss av en intervjuguide (se 

bilaga). De frågor som står inom parantes har endast varit en hjälp för oss som har 

intervjuat. Om respondenterna inte kommit in på dessa områden genom våra 

huvudfrågor, har vi kunnat använda oss av dessa. Vi har utgått från frågorna i guiden för 
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att behålla fokus på ämnet, men även försökt att vara flexibla i form av att vi ställt 

följdfrågor och ändrat ordningen om situationen krävt det. I vissa fall har vi även ställt 

frågor som inte ingår i guiden, men som har anknutit till vad respondenten sagt. Vår 

intervjuguide har utformats med frågeställningarna som grund och vi har försökt att 

formulera frågorna på ett så lättförståeligt sätt som möjligt. Innan den egentliga 

intervjuundersökningen gjorde vi en pilotintervju. Detta för att se om frågorna var lätta 

att förstå eller om det fanns risk för andra missförstånd. Pilotintervjun ledde till att vi 

omformulerade en fråga som ansågs oklar. 

I vår första kontakt med respondenterna gav vi sparsamt med information. Vi 

presenterade endast oss själva och att intervjuerna skulle handla om lärares tankar om 

läxor. Detta eftersom vi ville att de skulle svara så spontant som möjligt. Vi utlovade 

också full anonymitet vid behandlingen och presentationen av våra data.  

Alla intervjuer har genomförts på respektive lärares skola i avskilda rum. Det har varit 

upp till respondenten att bestämma var intervjun ska äga rum, så länge det varit en ostörd 

plats. Enligt Trost (2005) ska respondenten känna sig trygg i miljön samt att miljön ska 

vara så ostörd som möjligt, inga andra personer än de som ingår i intervjusituationen ska 

närvara. Varje intervju har tagit mellan 30 och 45 minuter.  

Vi har båda medverkat vid alla intervjuer, vilket har varit en fördel då vi har kunnat 

hjälpas åt att exempelvis ställa följdfrågor. Trost (2005) menar att det oftast är bättre att 

vara två intervjuare än en, förutsatt att man är samspelta. Detta bidrar ofta till att man får 

ut mer information. Vi har eftersträvat att ha en så lättsam och spontan intervjusituation 

som möjligt. Enligt Kvale (1997) är detta en förutsättning för att man ska kunna få så 

spontana, livfulla och oväntade svar som möjligt. Intervjuerna har spelats in på band. På 

detta sätt har vi kunnat fokusera på respondenterna och inte behövt föra anteckningar.   

 

4.3 Databearbetning  

Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas ordagrant. En fördel med 

detta tillvägagångssätt är att man kan göra en noggrannare analys samt att man kan 

använda sig av citat (Bryman, 2002). De meningar som vi använt till citat har vi valt att 

till viss del frisera för att förenkla läsningen av resultatet. Till att börja med har vi 
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bearbetat utskrifterna av intervjuerna var och en för sig för att få en uppfattning av 

resultatet, utan att påverkas av varandra. Sedan har vi tillsammans sammanställt och gjort 

den slutgiltiga analysen av intervjuerna. Genom våra frågeställningar samt resultatet av 

våra intervjuer har vi sedan utformat sju områden. Dessa är:  

• Lärarnas definitioner av läxa 

• Läxans fördelar 

• Läxans nackdelar 

• Hur läxor ges 

• Varför läxor ges 

• Läxor kopplat till lärande 

• Tankar om varför läxbegreppet är frånvarande i Lpo 94 

 

4.4 Resultatpresentation 

Vi har valt att presentera vårt resultat i form av att dela in lärarnas tankar i olika områden. 

En del utav tankarna kommer att delges genom citat för att tydligt belysa lärarnas olika 

synsätt på läxor. Inom respektive område kommer vi att kommentera citaten och övriga 

resultat, detta för att synliggöra resultatet på ett tydligt sätt. För att bibehålla 

respondenternas anonymitet har vi valt att ge dem fingerade namn. Här följer en lista 

över respondenternas fingerade namn, riktiga ålder, i vilket skolår de arbetar i samt hur 

länge de har varit verksamma inom yrket: 

• Agneta: 50 år, skolår 6, arbetat i 28 år. 

• Carina: 51 år, skolår 4, arbetat i 28 år. 

• Eva: 50 år, skolår 6, arbetat i 27 år. 

• Lisbeth: 64 år, skolår 6, arbetat i 40 år. 

• Mats: 55 år, skolår 6, arbetat i 10 år. 

• Maud: 52 år, skolår 6, arbetat i 30 år. 

• Mikael: 40 år, skolår 3 och 5, arbetat i 2 år. 
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5 Resultat 
Alla lärare vi har intervjuat ger läxor. Majoriteten av lärarna är överens om att 

läxläsningen ska ta mellan 30 och 60 minuter per läxdag. Ingen av lärarna, som vi har 

intervjuat, har någon form av läxpolicy på den skola som de arbetar på. Vi började vår 

intervju med att fråga respondenterna vad en läxa är för dem. På så sätt fick vi ta del av 

lärarnas personliga syn på begreppet läxa samt att vi fick en naturlig start på samtalet. 

 
5.1 Lärarnas definitioner av läxa 

Lärarna har olika uppfattningar om vad en läxa är och vad den innebär. De flesta var 

överens om att en läxa ska förstärka det man har arbetat med i skolan samt att den ska 

vara meningsfull. En av lärarna säger: ”Det ska liksom vara någon mening med den och 

det kan vara en förstärkning på sådant som vi har tränat i skolan” (Maud). Någon tyckte 

däremot att läxor är ett uppdrag som eleverna ska ta hand om på sin fritid. Ett svar skiljde 

sig dock från mängden: ”Läxa är ju om man inte hinner med det man ska göra i skolan, 

så får man ta hem och jobba extra med det” (Mats). Att det sista svaret skiljde sig åt från 

de andras kan bero på att Mats verkade svara utan vidare eftertanke och osäkerhet i 

början av intervjun. Längre fram i intervjun var han mer eftertänksam och bekväm med 

ämnet. Han definierade då läxor på ett mer likartat sätt jämfört med övriga respondenter.  

 

5.2 Läxans fördelar 

Inom det här området kan man se att lärarna i grund och botten drar åt samma håll även 

om de uttrycker sig på olika sätt. Flera av lärarna nämner vikten av att befästa kunskap, 

en av lärarna säger: ”Ja, det är ju just att man befäster det som man har jobbat med” 

(Lisbeth). Eva talar mycket om att hon ser läxan som ett sätt att överinlära kunskap. Att 

ge eleverna respons på läxorna är något hon tycker är viktigt. Hon tror också att om man 

ger rätt sorts läxor, som eleverna klarar av, kan det öka elevernas självförtroende. Hon 

framhåller även att om eleverna får visa någon vuxen hemma vad man lärt sig i skolan, så 

växer man. Detta är något som även Agneta tog upp:  
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Alltså, jag tror mycket på det här skolan, eleverna, och föräldrarna, man blir 
delaktiga mer på något sätt i det arbetet som man håller på med. Det är 
också ett sätt att visa hemma vad jobbar de med nu va. Och även för barnen 
att få visa, det här gör vi i skolan. (Agneta) 
 

En annan lärare tycker att en utav fördelarna med läxor är att de ger ett stöd mot 

skolundervisningen: ”Om de jobbar med någonting i skolan så får de med sig det hem 

och jobba med det, så tror jag nog att det kan vara, att det kan ringa klockor, att man 

kommer på lite hur man ska göra” (Mikael). Flera av lärarna ser det som en fördel att 

eleverna får jobba hemma, då de där kan få mer lugn och ro än i skolan samt att 

föräldrarna kan hjälpa dem med oklarheter. Något som flera av lärarna kom in på var att 

eleverna genom läxor växer till sig, får ordning på sina rutiner, lär sig att ta ansvar samt 

att planera sin tid.   

 

5.3 Läxans nackdelar 

Flera av lärarna tar upp elevernas olika hemförhållanden kopplat till läxläsning. De 

menar att alla föräldrar inte har tillräckligt med tid och ork när det gäller att hjälpa sina 

barn med läxor. I många familjer finns inte kunskapen eller förståelsen för att kunna 

hjälpa sina barn med läxläsningen, exempel som tas upp är ensamstående föräldrar och 

invandrarfamiljer, där språket är ett hinder. Maud tror att läxor kan bidra till att eleverna 

får en negativ bild utav skolan. Hon kan se det som en stressfaktor att eleverna ska hinna 

med att göra läxorna i sin redan späckade vardag. För en del elever är arbetet i skolan 

tillräckligt. Detta tar även Agneta upp: ”Ja, nackdelen i dagens samhälle är väl den här 

stressen då, att jag har en sak till utöver allt annat som jag har liksom, ska göra då va.” 

Hon tror även att läxor kan bli ett stressmoment för hela familjen, framförallt om man har 

flera barn. En annan nackdel som flera av lärarna återkommer till är att läxor kan skapa 

konflikter i hemmet, till exempel att föräldrarna får tjata på sina barn för att få dem att 

göra läxorna. En lärare säger att: ”Vi skickar hem problemet. Vi skickar hem, vi gör barn 

och föräldrar osams hemma” (Eva). Några av lärarna poängterar att en nackdel kan vara 

att läxorna ibland tenderar att kännas meningslösa för eleverna och att det slarvas med 

uppföljning. Mikael säger:  
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Sedan tycker jag att det är en nackdel i sig att det här med att man bara 
skickar hem och de producerar och skickar tillbaka och de inte får någon 
uppföljning på det. Det är ju liksom inte bra, det skapar ju tristess och att 
man, meningslöshet för läxorna liksom. (Mikael)  
 

Detta är en nackdel som även Carina har funderat på, men istället sett från hennes egen 
situation. Att ge respons på läxorna tar mycket tid. Hon säger:  
 

Ja, de är väl mest för mig som lärare. Jag måste på något sätt ge respons till 
läxorna, för ungarna läser på och tycker det är meningslöst om ingen bryr 
sig. De är ju inte så pass stora att de kan se det riktigt, att de gör det för sin 
egen skull. De vill visa upp att de har gjort den.  
 

Mats gör en jämförelse med de flesta vuxnas arbetssituation, att när man slutat för dagen 

bör man vara ledig:  

Ja, det är ju inte så kul att komma hem och fortsätta med jobbet från skolan. 
Det är ju som när man kommer hem från jobbet, då vill man kanske göra 
någonting annat, det är väl så med ungarna också. De har mycket annat, 
fritiden då, att man inte ska behöva jobba mer hemma, att man ska jobba i 
skolan. (Mats) 

 

5.4 Hur läxor ges 

Hur ofta lärarna ger läxor varierar, alltifrån två gånger i veckan till varje dag i veckan.  

Det är ungefär lika många lärare som ger individuella läxor som de som ger 

gemensamma, det vill säga de som ger samma läxor till alla elever. De som ger 

gemensamma läxor påpekar ändå att de skulle vilja ge mer individuella läxor. En utav 

dem tror att det beror på brist på tid från lärarnas sida. De hinner inte med att anpassa alla 

läxor till varje individ. Ett par av lärarna klargör dock hur viktigt det är att anpassa 

läxorna efter individen. En av lärarna ger i stort sett endast individuella läxor och ser inte 

detta som någon arbetsbelastning alls! På frågan om hon ger gemensamma eller 

individuella läxor svarar hon: ”Ja, individuella! Ja! Gemensamma generellt, överlag 

anpassade efter några, för varför ska vi ha samma svårighet? Eller samma grad?” (Eva). 

Majoriteten av lärarna har ett fast system, eller schema, för hur de ger läxor så att deras 

elever vet i vilka ämnen de har läxor och till vilka dagar. Carina säger: ”Jag försöker ha 

ett schema, eller en rytm, så det är alltid samma återkommande läxor.”  Detta gör hon 

för att eleverna ska veta hur de ska ta sig an läxorna. En lärare poängterar att hon inte ger 

läxor från dag till dag: ”Ja, de har för det mesta veckoläxor, så från måndag till måndag 
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eller vad det nu kan vara. Och sällan är det då som jag kan säga, ta och läs på detta tills 

imorgon, eller i övermorgon” (Lisbeth).  

De flesta av lärarna följer upp läxor på ett eller annat sätt. Alla strävar efter att följa upp 

läxorna men att det ändå inte alltid görs. En orsak till detta, som några respondenter 

nämner, är lärarnas brist på tid. En lärare säger: 

Inte så att jag alltid kollar alla, men det är oerhört viktigt att de känner att 
det är för någon så att det gör jag alltid, inte så att jag kan säga att jag gör 
det till 100 procent … för det tar ju oerhört mycket tid om man tänker sig att 
man ska gå igenom allt de gör men det blir ju bättre med åren. Det är värst i 
år 4 för då måste man kolla allt, sedan kan man släppa. (Lisbeth)  

 
På frågan om huruvida läxor följs upp talar Mikael om vikten av att göra läxor 

meningsfulla och hur viktigt det är att ge eleverna respons på det de gör:  

Det är ju det, tycker jag, är jätteviktigt att man gör det, det måste ju bli 
meningsfullt på det sättet. Jag har ju varit med i arbetslag där man delat ut 
läxor och inte tagit in den och tittat på den och då är det ju, känns det ju 
jättekonstigt, det tycker jag. Ska man ge ut en läxa så måste det ju vara en 
mening med den och de måste ju få tillbaka reflektion på något sätt. (Mikael)  

 
Eva har många tankar kring hur hon tycker att man ska ge läxor. Hon menar att läxor 

aldrig får stjälpa eleverna, utan den ska istället få eleverna att växa, annars är det ingen 

bra läxa: ”Använd läxan klokt och ge inte svårare läxa än att barnen klarar av den, med 

eller utan sina föräldrar” (Eva). Hon säger också att läxan kan vara ett bra sätt att 

synliggöra elevernas framsteg. Lärarna är inte eniga om huruvida föräldrarna ska ha en 

del i ansvaret gällande läxorna. En del menar att det är elevernas eget ansvar att sköta 

sina läxor, medan andra ser det som ett samspel mellan föräldrar och barn. De är inte 

heller eniga om huruvida lärare ska ge läxor som eleverna kan klara av själva eller om de 

behöver hjälp av föräldrarna.  

 

5.5 Varför läxor ges 

Det finns olika anledningar till varför lärarna ger läxor. En del av respondenterna 

återkommer här med liknande tankar som de hade kring läxans fördelar. Majoriteten av 

lärarna ger läxor för att befästa kunskaper hos eleverna, ge dem möjlighet till att repetera, 

träna upp färdigheter samt att förstärka det man gjort i skolan: ”Jag tror att man kan 
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befästa genom att man tar hem och repeterar. Vi vet ju att inlärning är att repetera om 

och om igen” (Lisbeth). De flesta av lärarna ser det som nödvändigt att ge läxor i 

framförallt språk och till viss del matematik och då främst multiplikationstabellen. Detta 

motiverar de med att denna form av inlärning kräver repetition. Lisbeth säger: ”Engelska 

glosor tycker inte jag man kan lära sig på något annat sätt än att sitta på stjärten och 

plugga.” En av lärarna ser helt annorlunda på varför hon ger läxor: ”Jag ger läxor enbart 

av den anledningen att visa barnen att de kan … att när de märker att föräldrarna inte 

kan det de kan, då blir de stora” (Eva). 

Alla lärarna förknippar läxor med att eleverna ska lära sig att ta eget ansvar och att få in 

rutiner: ”Jo men det är ju en del utav utvecklingen för barnen överhuvudtaget, att man 

kan ta ansvar för sina läxor” (Mikael). En lärare menar att eleverna ska lära sig att 

skoldagen inte är slut bara för att man kommer hem: ”De får in det att man inte är ledig 

när man kommer hem utan man tar en stund till. Att man måste lära sig att planera sin 

vecka” (Carina). Flera av lärarna reflekterar omkring huruvida läxor är ett sätt att 

förbereda sig inför högre stadier: 

Det är ju ett argument som man för fram med läxor, att du måste lära dig, att 
det måste bli en rutin med läxor tidigt för att senare i livet ska få den vanan 
att man har skolarbete hemma … men jag vet inte om det är ett argument som 
håller. (Mats)  
 

Flera av lärarna tar upp föräldrarna som en orsak och påverkan till att de ger läxor. Några 

av lärarna tror att många föräldrar vill att eleverna ska ha läxor av tradition. Om varför 

föräldrar vill ha läxor säger Mats: ”Av tradition, att det är en vana att man har läxor, 

annars är det en slapp skola. Lite så tror jag att det är, det är tradition att det ska vara 

läxor.” Enligt flera av lärarna tycker många föräldrar att det är positivt att barnen har 

läxor. Det är sällan de tycker att det är för mycket läxor i skolan, snarare för lite. Lärarna 

tror vidare att läxor gör att föräldrarna får en insyn i skolarbetet samt att eleverna 

utvecklar sin studieteknik inför högre stadier. Om detta säger Agneta: ” … det här att få 

in sin studieteknik kan jag känna med det här med läxa va, och även tänker jag det här 

att föräldrarna kan också se vad man arbetar med i skolan, de blir delaktiga i det också.”  
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5.6 Läxor kopplat till lärande 

Huruvida elevernas studieresultat påverkas av läxor råder det delade meningar om. 

Ungefär hälften av lärarna tror att läxor kan ha en positiv inverkan på elevernas 

kunskapsutveckling: ”Ja, det tycker jag faktiskt. För det kan man se, när man ger, alltså 

får de lite press på sig, så klarar de mer, att lära sig mer än när de inte får press på sig” 

(Agneta). Eva har en annan tanke kring varför läxor påverkar elevernas lärande. Hon 

menar att rätt sorts läxor, som eleverna klarar av, stärker deras självförtroende och i det 

långa loppet tror hon att detta påverkar elevernas lärande positivt.  

Ungefär hälften av lärarna är osäkra på om läxor påverkar elevernas studieresultat. Maud 

anser att effekten av läxor kan bero på elevens mognadsgrad, hon tror att eleven måste 

förstå syftet med läxor för att kunna tillägna sig kunskap. För de elever som inte förstår 

syftet med läxor, blir arbetssättet meningslöst. Några tror att de ambitiösa eleverna 

gynnas mest av att ha läxor samt att hjälp hemifrån kan ha en positiv inverkan. På frågan 

huruvida läxor påverkar studieresultaten svarar Maud: ”Ja, det kan det göra, positivt för 

en del som har rätt inställning och som är ambitiösa.” En annan lärare tänker tvärtom, att 

det även kan vara positivt för elever med svårigheter, men en förutsättning är då att 

eleverna får hjälp och stöttning hemifrån. Mikael upplever att läxor är positivt för 

lärandet när det gäller färdighetsträning, exempelvis ordinlärning.  

I stort sett anser ingen av lärarna att läxor är nödvändiga för att eleverna ska nå 

kunskapsmålen, men en del av lärarna tror dock att läxor är bra för att förstärka elevernas 

kunskaper. Eva säger: ”Jag tror att det aldrig är onyttigt att, att läsa på en gång till. Du 

lär, jag ber dig så här att du, du ska ta körkortet va, läs igenom boken så är det klart 

sedan. Det, det funkar inte så.”  Vidare tror en lärare att kunskapsmålen är satta så att alla 

ska kunna klara dem, med eller utan läxor. Carina är mer tveksam till om eleverna kan nå 

målen utan läxor: 

De skulle kunna nå dem, men då får jag nog tänka om lite och använda sådan 
tid kanske mer i klassrummet. Jag tror att man har bättre möjlighet till att nå 
målen … det beror sig på hur långt man vill, liksom ha dem i kunskapsmålen, 
vill man ha dem mer än godkända eller vill man ha dem lite till. (Carina) 
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5.7 Tankar om varför läxbegreppet är frånvarande i Lpo 94 

Ingen av lärarna hade reflekterat kring varför begreppet läxa är frånvarande i nuvarande 

styrdokument. En del utav lärarna var inte ens medvetna om att det inte står med. När 

lärarna fick frågan blev de först eftertänksamma och aningen ställda, men efter en stunds 

betänketid hade de kommit upp med några olika funderingar. Flera av lärarna tror att det 

handlar om en politisk och ideologisk fråga. En av lärarna säger:  

Alltså rent spontant, så här utan att närmare fundera, så är det nog en 
ideologisk fråga, politisk ideologisk fråga. Eftersom det har ju varit ganska 
stora förändringar i skolpolitiken tidigare, så med den socialdemokratiska 
regeringen har man ju tagit bort betyg och nu är det kanske då, gå tillbaka, 
om man säger en tillbakagång till en annan syn på skolan när det, disciplin, 
läxor och tidigare betyg och sådär kan jag tänka mig, att det har en betydelse 
att Lpo kom till i en annan anda så att säga, en politisk anda, mot vad det har 
varit innan. (Mats)  
 

En annan lärare har liknande tankar kring frågan. Lisbeth tror att det har blivit en 

förslappning i skolan, hon tar även upp den nuvarande politiska diskussionen i samhället. 

Hon talar om den politiska förändringen av skolan och tänker då på krav på kunskap, 

läxor och ordning. Eva tror att det till stor del beror på att politikerna själva har blivit 

föräldrar och är borta mycket på kvällstid, då läxorna oftast görs. Agneta tror att det har 

med samhällsutvecklingen att göra, hon tror inte att kunskap värderas på samma sätt som 

förr. En del av lärarna tar upp att den nuvarande läroplanen ger dem mer frihet i att 

utforma sin undervisning, och då läxor inbegripet. Mikael kan tänka sig att i den 

nuvarande läroplanen är det tänkt att man ska hinna med i stort sett allt arbete i skolan.  

Han säger även: ” … när man gjorde den nya planen att de tänkte att vi skriver ingenting 

om läxor för att det gör man lite som man vill eller så, eller att de tyckte att man inte 

skulle ha några läxor, man vet ju inte det.”  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera resultatet av vår studie, vår metod samt ge 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Flera av lärarna i vår intervjustudie beskriver läxor som något som ska förstärka det man 

har arbetat med i skolan samt att det är ett uppdrag som ska utföras på elevernas fritid. 

Dessa definitioner stämmer väl överens med vad som står att läsa i Pedagogisk 

uppslagsbok från A till Ö utan pekpinnar (1996). En utav lärarna menar att en läxa är 

något som ges då man inte har hunnit klart något i skolan. Men vem är det som inte 

hunnit klart, läraren eller eleven? Många gånger tror vi att det är läraren som har beräknat 

för lite tid till en uppgift. Att inte fler lärare förknippar en läxa med att göra klart något 

man inte hunnit i skolan, tror vi beror på att detta kan anses som något negativt. 

Personligen anser vi att det kan vara befogat att ge läxa om eleven inte utnyttjat 

lektionstiden till att göra det den ska. Men det är skillnad på att inte utnyttja lektionstiden 

och att arbeta långsamt, det är insatsen och bemödandet som räknas.  

Kohn (2006) menar att för mycket läxor gör att elever blir utmattade och att för mycket 

läxor inskränker på elevernas fritid. Att eleverna får tid till rekreation är något som tas 

upp i läroplanen från 1969, men som i den nuvarande läroplanen inte omnämns alls. Att 

begreppen läxa och rekreation inte tas upp i Lpo 94 tolkar vi som att det är upp till varje 

enskild lärare att avgöra om, och i så fall hur, detta ska integreras i undervisningen. 

Horgby (2004a) tar i en debattartikel upp att det inte finns någon lag som reglerar läxor. 

De enda riktlinjer som finns är, enligt grundskoleförordningen, att skolarbetet ska 

fördelas så jämnt som möjligt under veckan. Vi tycker inte att läxor ska ta över elevernas 

fritid. De måste få tid till sina intressen eller bara vara lediga. Cooper (2007) anser att 

fritidsintressen, såsom sport, är minst lika viktiga för lärandet. 

En lärare jämför elevernas skolsituation med vuxnas arbetssituation, att när man har 

slutat för dagen bör man vara ledig. En annan lärare tror att läxor kan skapa konflikter 

mellan föräldrar och barn, att läxor blir ett stressmoment för hela familjen. Att elever 

känner sig stressade på grund av för mycket läxor, är något som tas upp i 



 23 

Barnombudsmannens rapport (Leo, 2004). Något vi som blivande lärare måste tänka på 

är att alla elever har olika hemförhållanden. Man kan inte ta för givet att alla föräldrar 

arbetar sju till fem och har kvällarna fria till att hjälpa sina barn med läxor. Enligt 

Marzano och Pickering (2007) rapporterar många föräldrar att de känner sig oförberedda 

och stressade inför att hjälpa sina barn med läxor. Vi tycker att det är lärarens roll att ge 

läxor som eleverna har tillräckliga bakgrundskunskaper för att klara av. Vi ser det dock 

inte som någon nackdel att föräldrarna finns där som ett stöd. Hellsten (1997) nämner 

läxan som en möjlighet till gemenskap och kontakt mellan föräldrar och barn. Vi tror 

även liksom Cooper (2007) att läxan är en viktig källa för föräldrarna, när det gäller att få 

en insyn i deras barns skolarbete. 

Enligt flera av lärarna tycker många föräldrar att det är positivt att barnen har läxor. Det 

är sällan de tycker att det är för mycket läxor i skolan, snarare för lite. Enligt Kohn 

(2006) finns det inte några belägg för att läxor förbättrar elevernas prestationer i de tidiga 

skolåren och han ifrågasätter om föräldrarna skulle ändra uppfattning om läxor ifall de 

kände till denna forskning. Vi tror att många föräldrar inte reflekterar över läxans syfte 

och innebörd utan mer ser den som en tradition som ska ingå i skolans arbetssätt. I många 

fall tror vi att föräldrarna speglas av sin egen skolgång, där läxor inte ifrågasattes på 

samma sätt.  

Flera av lärarna ser det som en fördel att eleverna får jobba hemma, då de där kan få mer 

lugn och ro än i skolan samt att föräldrarna kan hjälpa dem med oklarheter. Detta resultat 

blev vi förvånade över då alla elever inte har tillgång till lugn och ro i hemmiljön och 

därmed inte samma förutsättningar till att göra sina läxor.  

Leo (2004) har studerat Piagets syn på hur barn utvecklar kunskap och kopplat detta till 

läxor. Om man utgår från Piagets kunskapssyn är det därför viktigt att anpassa läxor till 

den nivå som barnet befinner sig i, i sin kunskapsutveckling. Detta är också något som en 

av lärarna reflekterat kring i samband med hur elever tillägnar sig kunskap. Hon anser att 

det finns ett samband mellan läxors effekter och elevens mognadsgrad. Om eleven inte 

har förstått syftet med läxan, tror vi att det från lärarens sida kan vara en brist på 

individualisering. Som vi ser det bör inte bara undervisningen, som sker på skoltid 

individualiseras, utan även de uppgifter som utförs utanför skolan. Genom att även 
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individualisera läxor blir inte elevens mognad ett problem.  Resultatet av vår 

intervjustudie visar att majoriteten av lärarna vill ge individualiserade läxor, men att det 

inte görs i särskilt stor omfattning. Detta beror enligt lärarna på tidsbrist. Bara en utav 

lärarna ser individualiserandet av läxor som en självklarhet och inte som något 

tidsbetungande. För oss råder det inga tvivel att om man väljer att ge läxor ska de 

individualiseras. Detta behöver inte ta mer tid än att ge gemensamma läxor, samma läxa 

kan ges men att den utformas efter olika svårighetsgrader.  

Lärarna är relativt eniga om att läxbegreppets frånvaro i Lpo 94 har med den politiska 

diskussionen i samhället att göra. En utav lärarna tror att begreppet läxa är frånvarande på 

grund av att Lpo 94 kom till under den socialdemokratiska regeringen, som hade en 

annan politisk anda än den som råder idag. Vi tror även att det har att göra med att vi idag 

har en målstyrd skola, där det är upp till varje skolledning, samt lärare, att avgöra hur 

man ska bedriva sin undervisning. Det är därmed upp till varje enskild skola att bedöma 

om läxor ska ingå i skolans arbetssätt. Att även Skolförordningens kapitel om läxor togs 

bort 1995 och inte ersattes, tror vi också har att göra med målstyrningen. 

Många sympatisörer av Vänsterblocket anser att läxor gör att klasskillnaderna ökar och 

de anser att läxorna ska tas bort på grund av att alla elever inte har samma förutsättningar 

till att få hjälp. Vi anser att detta är en orealistisk bild av hur vi vill skola våra elever till 

framtida samhälls-medborgare. Alla elever har inte samma förutsättningar, men vårt 

uppdrag som blivande lärare är att möta varje elev, där den befinner sig. Om en elev 

gynnas av att ha läxor, ska man då hindra den eleven från att utvecklas bara för att den 

har bättre förutsättningar till att få hjälp hemifrån? Och finns det belägg för att man inte 

kan gynnas av läxor utan föräldrarnas hjälp? Några av lärarna tror att de ambitiösa 

eleverna gynnas mest av att ha läxor samt att hjälp hemifrån kan ha en positiv inverkan. 

Majoriteten av Högerblocket vill införa mer läxor och ser flera fördelar med detta. De 

anser att eleverna genom läxor ägnar mer tid åt skolarbetet, de blir självständiga och 

ansvarstagande samt att läxor skapar ett band mellan hem och skola. Högerblocket ser 

inte elevernas olika förutsättningar till att få hjälp som ett problem. De elever som inte 

kan få hjälp hemma ska få möjlighet till hjälp med läxläsning på skolan eller på fritids. Vi 

kan hålla med om att läxor kan bidra till att eleverna blir mer självständiga och 
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ansvarstagande samt att det skapar ett band mellan hem och skola. Huruvida läxor bidrar 

till mer kunskap låter vi vara osagt, om man ser till forskningen finns det inga starka 

belägg för detta. Det är delade meningar i vårt resultat när det gäller huruvida läxorna 

påverkar elevernas studieresultat. Några tror att läxor kan ha en positiv inverkan på 

lärandet medan några är mer osäkra.  

Undersökningar visar att det är viktigt att ge någon form av respons på läxorna, då detta 

förbättrar resultaten på uppgifterna (Cooper, 2007).  Detta är något som flera utav lärarna 

tar upp i våra intervjuer. De strävar efter att följa upp läxorna, men anledningen till att det 

ibland inte görs, beror enligt några av lärarna på tidsbrist. Vi anser att man som lärare i 

förväg måste tänka efter om man har tid att ge respons på läxorna. 

Inga utav lärarna i vår intervjustudie arbetar på skolor som har någon form av läxpolicy. I 

amerikanska skolor är detta dock vanligt. Att ha läxpolicys kan föra med sig negativa 

aspekter, till exempel att läxor ges av slentrian, utan eftertanke samt att lärare inte är 

tillräckligt utbildade till att utforma rätt sorts läxor (Kohn, 2006). Vi tror att man har 

mycket att vinna på läxpolicys, om man utformar dem på rätt sätt. Att utforma läxpolicys 

kan ge upphov till värdefulla diskussioner om hur man utformar en läxa på ett 

meningsfullt och gynnsamt sätt. Vi eftersträvar inte policys, där man ger riktlinjer för hur 

ofta läxor ska ges utan snarare en guide, som bidrar till att lärare tänker till kring hur man 

utformar en läxa, till exempel med tanke på vikten av att individualisera och att göra 

läxan meningsfull. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Detta 

visade sig vara en väl vald metod med hänsyn till vårt syfte att beskriva lärares tankar om 

läxor. Så här i efterhand känner vi att vi kunde ha gjort ytterligare en eller två 

pilotintervjuer för att få ännu tydligare frågor, då vi ibland kände att lärarna krävde att vi 

gav en precisering av vissa frågor. Bandinspelningen är något som kan ha hämmat några 

utav respondenterna, vi är osäkra på om detta stämmer, men i vissa fall kändes det som 

om respondenterna kände sig mer avslappnade efter att vi stängt av bandspelaren. Detta 

har dock inte påverkat resultatet, då vi ändå fått svar på våra frågeställningar. 
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Vi anser att den inre validiteten i vår undersökning är hög. Vi hade för avsikt att ta reda 

på lärares tankar om läxor, vilket vi anser oss ha gjort, då vi utformade vår intervjuguide 

efter våra frågeställningar. Den yttre validiteten är inte relevant eftersom den här typen av 

mindre studie inte är generaliserbar. 

För att få en hög reliabilitet på vårt resultat vidtog vi vissa åtgärder. Till att börja med 

genomförde vi en pilotintervju. Därmed kunde vi omformulera en fråga som ansågs 

oklar. Respondenterna fick även själva välja en ostörd plats där intervjuerna skulle äga 

rum. Detta tror vi bidrog till att respondenterna kände sig trygga och bekväma. När vi tog 

kontakt med lärarna vi skulle intervjua, lät vi dem endast veta att intervjuerna skulle 

handla om läxor. Vi ville inte att de skulle kunna ta ställning till våra frågor innan 

intervjun ägde rum, då detta kan påverka respondenterna att ge svar de tror är rätt. 

Genom att utgå från vår intervjuguide kunde vi lätt återgå till ämnet om respondenten 

svävade iväg i sina svar.  

En hel del utav vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning, ett exempel är 

Cooper (2007) vars forskning visar att respons på läxorna förbättrar resultaten på 

uppgifterna. Detta är stärkande ur reliabilitetssynpunkt. Vi valde att transkribera våra 

intervjuer, vilket bidrog till ett mer tillförlitligt resultat. Tack vare transkriberingarna 

kunde vi gå tillbaka till materialet och hämta exempel till citat. Vi är dock medvetna om 

att all transkribering är en tolkningsfråga och att de inte går att likställa med en muntlig 

kommunikation. När vi analyserade våra intervjuer började vi med att göra det var och en 

för sig, och vi kom fram till att vi tolkat lärarnas svar på ett likartat sätt. Detta 

underlättade, när vi tillsammans gjorde den slutgiltiga analysen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har forskat om lärares tankar om läxor och har under arbetets gång kommit att tänka 

på nya uppslag till vidare forskning. Vi har i vår undersökning tagit del av sju lärares 

tankar och tycker att det vore intressant att även få ta del av föräldrars och elevers tankar 

om läxor. Majoriteten av studierna, som undersökt läxornas kunskapsmässiga effekter, är 

genomförda i USA. Därför vore det intressant att ta del av liknande studier genomförda i 

Sverige. Med tanke på den politiska debatten, huruvida läxan ska vara en del utav skolans 
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arbetssätt eller inte, skulle det vara angeläget att jämföra skolor med läxor och skolor 

utan. Vad blir skillnaderna och framförallt, påverkar det elevernas kunskaper? 
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Intervjuguide            Bilaga 

 
1. Namn? Ålder?  

 
2. Vad har du för lärarutbildning? 

 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
(Årskurs? Position?) 

 
4. Vad är en läxa för dig? 

 
5. Ger du läxor? Av vilken anledning ger du/ger du inte läxor? 

 
(Hur ofta? Gemensamma/individuella? Tidsåtgång? Föräldrar? Eget ansvar? 
Uppföljning?) 

 
6. Har din syn på läxor förändrats över tid? 

 
7.   Finns det någon läxpolicy på skolan du arbetar på?                                 
       
8. Vad finns det för fördelar med att ha läxor? 

 
9. Vad finns det för nackdelar med att ha läxor? 

 
10. Varför tror du att begreppet läxor är frånvarande i dagens styrdokument? 

 
11. Tycker du att dina elevers studieresultat påverkas av läxor? 

 
12. Är läxor nödvändiga för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen? 

 
13. Tror du att alla elever gynnas av läxor? Varför/varför inte? 

 
(Hemförhållanden? Fritid? Elever med svårigheter?) 
 

14. Är det något du vill tillägga? 


