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1. Inledning 

Läxan som arbetsmetod är något som har skapat debatt, så väl inom skolan som inom 

politiken. Frågan som ofta lyfts är läxans vara eller icke vara och dess effekt på elevers 

lärande. I en artikel av Sydsvenskan (2011) lyfts problematiken med att läxorna kan vara 

kontraproduktiva för eleverna. Orsakerna kan vara att eleverna har olika kunskapsnivåer, samt 

att alla inte har samma förutsättningar till läxhjälp. Effekten kan bli att elever blir lämnade 

helt åt sitt eget lärande. Enligt dagens läroplan är ett utav grundkriterierna att alla ska ges 

samma förutsättningar för sitt lärande (Skolverket, 2011). Därmed kan läxan gå emot skolans 

värdegrund. Andra perspektiv som nämns i medier är att läxan kan bli verkningslös för 

elevernas lärande (Svd.se, 2013). I en nordisk studie mellan länderna Sverige, Norge och 

Finland analyserades skillnaderna i läxor. Resultatet påvisar att svenska lärare sällan följer 

upp läxan. Läxan behandlas istället som något separat och används inte till något mer i 

elevernas undervisning. Finland däremot använder läxan som en integrerad del av elevernas 

undervisning och där tas läxan upp för diskussion. Detta är inte något som helt förklarar 

Finlands elevers bättre resultat, men kan vara en del av förklaringen till den högre 

kunskapsnivån (Grønmo, L S, 2013). Skolverket (2015) skriver, för att läxan ska främja 

elevers lärande, måste läxan inkluderas i undervisningen. 

 

Forskning har också diskuterat läxans effekter men också lärarens stöd i styrdokument för 

läxa. Hellsten (2000) poängterar att läroplaner och lärarhandledningar är ytterst förtegna om 

läxor. Han påpekar också att forskningen påvisar tvetydiga resultat om läxan verkligen 

påverkar elevernas resultat. I vissa fall påvisas ett samband och i andra inte. Utifrån 

läroplanen (Skolverket, 2011) nämns inte begreppet läxa men historiskt sett har läxan varit 

med i läroplanerna och som en arbetsmetod som lärarna skulle använda för att utveckla 

elevernas lärande. Läxan skulle bidra med att lära eleverna att ta ett eget ansvar, planera sin 

tid men också kunna organisera stoffet (Skolöverstyrelsen, 1962; 1969-1978: 1980). Debatten 

som förts under senare tid har väckt funderingar över hur lärare ser på läxor. Detta är 

utgångspunkten för denna studie. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer det presenteras definitioner av ordet läxa. Det kommer också att 

presenteras vad tidigare forskning uttryckt om läxor.  

2.1 Definition av läxa 

Ordet läxa har ingen bestämd definition och är därav svårdefinierat. Egidius (2006) skriver att 

ordet läxa kan heta hemuppgift. I början användes hemuppgift som ord när någon läste upp ett 

stycke ur Bibeln vid gudstjänst, senare ändrades ordet till hemläxa. Ordet hemläxa definieras 

som något som skulle läras eller kunna läsas upp utantill vid ett test. Egidius skriver att ordet 

läxa är sammanlänkat med en auktoritär undervisning. En annan definition av ordet läxa är att 

den är en; ”avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras 

in…”(ne.se sökord läxa). Läxa i detta sammanhang betyder en uppgift som ska göras i 

hemmet (ne.se, sökord hemuppgift och läxa ). En annan definition som givits ordet läxa men 

också hemuppgift kommer ifrån Lundgren (1996), han skriver följande; ”en mindre 

arbetsuppgift inom undervisningen som eleven får i uppdrag att göra på sin lediga tid” 

(Lundgren 1996, s. 385). Dessa definitioner av ordet läxa kommer studien ta sitt avstamp i 

och existerar som ett förtydligande för hur studien ser på ordet läxa. Denna definition kommer 

också att användas för att jämföra dessa uppfattningar gentemot lärarnas definition.  

  

2.3 Tidigare forskning  

Det finns inte mycket nationell forskning kring läxor utan främst internationellt. Det som 

främst undersöks är dock läxornas effektivitet för att främja elevernas utveckling. Hellsten 

(1997) och Westlund (2004) påpekar att det förekommer relativt lite forskning kring ett 

problematisering och analyserande perspektiv gällande läxornas innehåll, bakgrund, struktur 

och storlek. Hellsten (2000) och Westlund (2004) poängterar också att läxorna verkar vara 

osynliga i den professionella diskursen, också inom läroplanerna samt lärarhandledningar. 

Westlund uttrycker också att forskningens resultat har givit tvetydiga resultat kring effekten 

på elevernas lärande. Strandberg (2013) instämmer men påpekar att det finns en lucka i 

forskningen om läxornas kvalitet, återkoppling och hur lärare ska ge och tilldela läxor. 

Hellstens (2000) undersöker elevernas arbetsmiljö och arbetsbelastning. Han kommer fram 

till att läxor är en stor arbetsbelastning bland eleverna. Hellsten påpekar också att han ställer 

sig avvaktande till läxans mängd som eleverna får i skolan. Han menar att studier, då främst 

internationella, har påvisat resultat med både negativa och positiva samband mellan läxan och 
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elevernas resultat. Hellsten redovisar två olika synsätt angående hur läxan utformas och hur 

detta påverkar elevernas lärande. Läxan kunde utifrån det ena synsättet gå ut på repetition, 

faktavisning och innötning. Han menar att läxan blir något som förbereder eleverna inför en 

faktavisning. Han hävdar att genom att stipulera vad som ska studeras så ger läxan eleverna 

en likriktning i hur de ska hantera stoffet men också en garanti för dem och läraren att viss 

entydig fakta kommer att redovisas. 

I den andra synen utnyttjar eleverna möjligheterna som skolan ger till att medvetet forma sin 

egen framtid genom att exempelvis välja större eller mindre uppgifter som läxa. Inom denna 

syn är läxan kopplad till en större helhet och där kunskapen växer med eleverna eftersom de 

olika kunskapsbitarna vävs samman med varandra (Hellsten 2000). Hellsten skriver att läxan 

uppfattas som att den ska ge eleverna möjlighet till frihet och självständighet. Eleverna får här 

genom läxan möjlighet att ta makt över sin egen tid och chansen till att träna sitt 

ansvarstagande och sin självständighet. Läxan ses som en utvecklingsmöjlighet för eleverna 

där läxan ger eleverna möjlighet att växa och utöka sin världsbild. 

Hellsten har också gjort en studie om vad läxan kan ha för olika motiv samt kring elevernas 

arbetstid. Resultatet av studien påvisar att läxan hade sju olika motiv till varför eleverna fick 

läxor. De sju olika motiven var, identitet och status, organisering av tid, förberedelse, för 

kärlek och omsorg, för kontroll och styrning, för gemenskap och kontakt samt som 

arbetsprestation. Dessa motiv går också att se i Westlunds (2004) studie och sammanfattar sitt 

resultat utifrån Epsteins (1988) motiv. 

Hellsten (1997) skriver att läxan som förberedelse innebär att läxan ses som ett verktyg för att 

befästa kunskaper och ge chansen av att öva olika färdigheter och upprätta en egen 

studieteknik. Hellsten påvisar att läxan kunde också ges för att ge eleverna en chans att 

förbereda dem inför ett kommande prov och ett liv efter skolan. I Epstein (1988) och 

Westlund (2004) heter den läxan som övning och innebär också att läxan ska öka deras 

möjlighet till att få en förståelse för hur och när en färdighet ska användas. Detta motiv 

skriver också Brock, Flood, Lapp, Tao Han och Fischer (2007) i deras studie men tillägger i 

denna att läxan också ska förbereda dem inför kommande lektioner. 

Hellsten (1997) skriver att läxan som kärlek och omsorg innebär att läxans motiv är att kunna 

skapa en närmare relation till sina vårdnadshavare. Detta genom att föräldrarna får hjälpa 

sitt/sina barn med läxan. Han menar att genom att hjälpa sitt barn kan föräldrarna också visa 

omsorg. Detta motiv kommer också Epstein (1988) och Westlund (2004) fram till men kallar 
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detta, läxan för att utveckla föräldra- barn relation. Detta motiv till att ge läxa skriver också 

Brock m fl (2007) om men lägger in ordet fostra till en bättre relation mellan vårdnadshavarna 

och barnet. 

Hellsten (1997) skriver att läxan som kontroll och styrning innebär att läxan ges för att läraren 

ska kunna kontrollera sina elever hur det går och hur de mår. Han trycker också på att en 

kontroll av läxan kan också övergå till eleverna. Hellsten skriver också att läxan som kontroll 

och styrning kan handla om att läraren ger läxa för att eleven ska få chansen att utveckla sig 

själv och få bättre självkontroll. Eleven ska då göra läxan för sin egen skull för att utvecklas i 

sitt lärande. Epstein (1988) och Westlund (2004) har uttalat sig liknande men har denna 

funktion uppdelad i två, läxan som personlig utveckling och läxan som delaktighet och har 

utvecklat resonemanget. Epstein (1988) menar att läxan som personlig utveckling är att läxan 

kan fungera som ett sätt för eleverna att lära sig ansvarstagande genom att både lära sig skriva 

ned tiden för inlämning, att skolarbetet genomförs, sparas och lämnas in i tid. Epstein (1988) 

skriver att läxans som delaktighet innebär att läxan ges för att öka engagemanget för olika 

typer av uppgifter på det individuella planet. Läxans funktion som delaktighet ger eleven 

möjlighet till att ta kontroll över sitt lärande och tänkande. Epstein har dock inte uttalat som 

Hellsten (1997) att läxan ges för att lärarna ska kontrollera för hur det går för eleverna eller 

hur de mår. Brock m fl (2007) skriver också att läxan kan ges för att eleven ska ta eget ansvar 

över utbildningen.  

Hellsten (1997) kommer också fram till att läxan kan ges för att den kan vara en markör för 

elevens ”identitet och status”. Läxan kan också ges för att markera en ämnesstatus där ämnet 

får legitimitet genom läxan. Hellsten skriver också att läxans funktion kan vara att eleven 

organiserar sin tid. Hellsten menar att eleven kan få struktur på vardagen genom att läxan ges. 

Den sista funktionen Hellsten (1997) kommer fram till är läxan som arbetsprestation, vilket 

innebär att läxan ges för att den ses som ett naturligt inslag i elevernas vardag.  

Epstein (1988) och Westlund (2004) kommer fram till tre andra funktioner än Hellsten (1997) 

och dessa är läxan som policy, informationskanal och straff. Läxan som policy innebär att 

läraren måste ge läxor för att uppfylla vissa krav och ge ett visst antal läxor varje vecka. Detta 

med anledning av att en ”bra” skola ger läxor och därav ges ett visst antal läxor varje vecka. 

Även Brock m fl (2007) skriver om detta motiv men tillägger att genom att skolan ger läxor 

indikerar detta en hög akademisk standard på skolan. Den andra är att läxan kan vara en form 

av informationskanal för att informera föräldrar om arbeten som utförs i skolan eller för att 

föräldrarna ska se hur deras barn skriver, tänker och utför en uppgift. Den fungerar också som 
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information om deras barns kvalitet på skoluppgifterna (Epstein, 1988). Läxan som straff 

innebär att läxan fungerar som en form av bestraffning om eleven har misskött sig. Läraren 

utövar då sin makt genom att använda upp tid hemma som annars skulle varit under elevens 

kontroll (Epstin 1988: Westlund 2004: Brock, 2007). 

Westlund (2004) behandlar också elevernas och lärarnas uppfattningar om läxans positiva och 

negativa effekter. Resultatet visar att läxan var något som tog mycket tid för eleverna. 

Resultatet påvisar att lärarna och föräldrarna ansåg att läxan var till gagn för eleverna då 

många färdigheter tränas såsom ansvarstagande tidseffektivitet och studieteknik. Detta 

resultat stödjer också Brock m fl (2007). Eleverna ansåg bland annat att det rådde en obalans 

mellan den arbetsbelastning och den tid de fick på sig för att utföra arbetsuppgifterna. 

Studiens resultat påvisar också att eleverna kunde känna både ilska, sorg, trötthet och 

frustration men också stress över att få läxor. Westlund (2004) påpekade också att läxan 

kunde vara negativ för att den går ut över elevernas fria tid samt över familjelivet. Detta 

instämmer också Cooper (2007) och Kohn (2006) i. Cooper (2007) påpekar också att en 

nackdel kan vara föräldrarnas involvering. Detta på grund utav att vårdnadshavarna kan ställa 

krav på eleven som gör att hen känner press samt att vårdnadshavarana kan tolka läxan 

annorlunda gentemot skolan. Cooper ser också att läxan kan bidra till ett ökat gap mellan hög 

och lågpresterande elever och att en orättvisa kan finnas i att elever har olika förutsättningar 

för att få hjälp och arbetsro. 

Österlind (2001) har bland annat studerat högstadieelevers olika syn på skolarbetet. I 

uppföljningsstudien framkom det att läxorna eleverna fick bestod av ”traditionella, rutinartade 

övningsuppgifter, i kombination med att läsa större textavsnitt och skriva sammanfattningar 

och uppsatser” (Österlind, 2001, s. 27). Resultatet påvisar att det inte existerar uppgifter som 

handlar om problemlösning eller uppgifter som gick att lösa på olika vis. Det framkom också 

att egenkomponerade läxor inte existerar bland elevernas läxor.  

 

I Coopers översikt visar han att läxor inte verkade ha någon större effekt på yngre elevers 

skolprestationer men däremot på äldre elevers prestationer. Cooper hävdar att en möjlig 

förklaring till varför läxan inte har någon större effekt på yngre elever är för att dessa inte lärt 

sig att planera eller organisera sin tid. Det kan också bero på att yngre barn inte har någon 

studieteknik eller kan koncentrera sig längre stunder. Studien påvisar också att läxans effekt 

kan vara beroende på ämne (Cooper, 2007). Detta kommer också Hattie (2009) fram till. 

Även Kohn (2006) finner att läxan kan ha en effekt på äldre elevers prestationer, dock är den 
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minimal i jämförelse till tiden eleverna lägger ned. Kohn ifrågasätter dock Coopers (2007) 

resultat på grund utav att han utesluter studier som inte stödjer hans resultat och att studierna 

han studerat hade olika metodfel. Kohn (2006) menar att på grund utav att olika studier har 

fått olika resultat går det inte dra någon slutsats om läxorna har någon effekt på elevernas 

betyg.  

 

Kohn (2006) påpekar dock att de påstådda positiva effekter en läxa kan ge såsom 

ansvarstagande, organisering av tid och självständighet är ogrundade. Han menar att ingen 

kan ha någon aning om läxan ger dessa effekter. Detta på grund av det inte finns några studier 

som har undersökt läxan mot dessa positiva effekter grundligt. Han påstår, att om vi ska 

utvärdera läxan mot dessa positiva effekter så kommer läxan som arbetssätt att fallera men 

också tala emot att ge läxa (Kohn, 2006). Några andra som också kommit fram till liknande 

resultat om läxornas effektivitet som Kohn är Maltese, Tai och Fan, och (2012) som 

undersökt om tiden elever lägger ned på läxa verkligen är värt detta och om det påverkar 

deras slutbetyg i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Resultat påvisar att det inte finns 

någon signifikant relation mellan tiden eleverna lägger ned på läxor och deras slutbetyg. Det 

de däremot fann var en positiv korrelation mellan tiden eleverna lägger ned på läxor och 

standardiserade test. 

 

Ytterligare en forskare som undersökt läxornas låga effekt och kommit fram till liknande 

resultat som Kohn (2006) är Hattie (2009). I sin forskningsöversikt framkommer det att läxan 

hade en relativt låg effekt på elevernas studieresultat. Han menar dock att resultat är positivt 

på elevernas lärarande trots att det är lågt, då detta borde göra att lärarna förändrar sin 

hantering av läxor i yngre åldrar. Han påpekar också att effekten av läxor i No-ämnen och SO 

är större än i matematik. Detta stödjer också Eren och Henderson (2011). I deras studie 

undersöker de läxornas effekt inom ämnena matematik, naturvetenskap, engelska och historia. 

Resultatet påvisar i likhet med Hattie att läxan kan ha en effekt inom naturvetenskap och 

matematik. Resultatet skiljer sig dock ifrån Hatties (2009) gällandande att läxans effekt har en 

stor meningsfull betydelse för elevernas prov men att det inom naturvetenskap har en liten 

eller ingen signifikant betydelse alls. De påvisar också att läxans effekt är relativt liten eller 

ingen effekt alls inom historia och engelska. 
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Eftersom verktyget läxor används som pedagogiskt hjälpmedel vid lärande är det befogat att 

gå in på olika lärandeteorier som har format undervisningen. De lärandeteorier som studien 

kommer ta sitt avstamp ifrån är Vygotskij och det sociokulturella perspektivet, Piaget och 

kognitivismen och Skinner med Behaviorismen. Kroksmark (2011) påpekar att Piaget och 

Vygotskij är personer som har påverkat skolans syn på lärande. Det synsätt en lärare har på 

lärande påverkar deras utformning av läxan och hur de väljer att använda detta verktyg. 

 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Säljö (2006) menar att grundtanken i sociokulturella perspektivet handlar om samspelet 

mellan människor och samhälle. Det vi erfar är beroende av vår sociala och kulturella 

omgivning och det viktigaste elementet för att ett lärande skall ske är kommunikationen med 

andra människor. Vygotskij (i Lindqvist, 1999) menar att människor lär sig när de interagerar 

med andra. Han påpekar också att den sociala omgivningen runt en individ är avgörande för 

hur individens utveckling sker. Enligt Säljö (2006) kan en individ börja göra någonting 

tillsammans med andra för att sedan göra samma sak själv. Vygotskij benämner detta som den 

proximala utvecklingssonen. Det är det område på vad en individ kan klara av själv och vad 

en individ kan klara av med hjälp av någon som kan kunskapen bättre/mer. Han menar att 

genom kommunikation med andra förs olika former av sociokulturella kunskaper vidare 

(Tetzchner, 2001). Genom den kommunikation som förs med andra så skapas det 

sociokulturella kunskaper. Vid interaktionen med den andra så förs dennes kunskaper vidare.   

 

Läxan inom denna teori, skulle därmed kunna ses som ett sätt att skapa kontakt med andra 

människor, exempelvis grupparbeten eller intervjua någon om något för att ett lärande skall 

ske. Läxan skulle också kunna utformas på ett sådant sätt att en kontakt med någon mer 

kunnig person inom det ämne läxan ges, exempelvis en kompis som har kommit längre i 

utvecklingen, förälder eller lärare. I detta fall skulle man kunna koppla till Epsteins (1988) 

funktion läxan för att utveckla föräldra- barn relation och Hellstens (1997) kärlek och omsorg. 

 

3.2 Behaviorism 

Inom den behavioristiska teorin så sker lärandet genom en yttre påverkan. Enligt 

behaviorismen är kunskap något som är överförbart och pedagogens uppdrag blir då att 

överföra dessa kunskaper. Skinner, en utav grundarna för behaviorismen, skriver följande; 
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”Om vi snurrar ena änden av en pinne mot en sten blir det kanske till att börja med inte något 

märke, men om vi snurrar den tillräckligt länge nöts ett hål, och i den meningen nöter vi in 

kunskaper hos eleverna.” (Skinner, 2006, s. 14) 

Utifrån detta handlar lärande om att nöta in kunskaper (Skinner 1969, s 14 ff). Imsen (2000) 

skriver att inom behaviorismen så sker all form av inlärning systematiskt och att inlärningen 

kommer via erfarenheter och kunskaper. De menar då att alla kan lära sig vad som, bara en 

individ ges korrekt stimulering och påverkan. Inom behaviorismen är beteende och betingning 

centrala begrepp. Det finns olika former av betingning, klassisk och instrumentell betingning. 

Den klassiska betingningen kan ses som en naturlig reflex och har automatiserats utifrån ett 

stimuli, exempelvis salivutsöndring när vi äter (Skinner, 1969 och ne.se sökord betingning 

och Skinner). Den instrumentella betingningen, menar Skinner, (2006) sker till följd av en 

respons ifrån omvärlden. Responsen kan dock vara både positiv eller negativ beroende på om 

det är ett beteende man vill förstärka eller hämma. Ges en positiv förstärkning kommer 

beteendet att upprepas för att få en belöning (Skinner 2006, och ne.se sökord betingning). 

Skinner (2006) företräder den sistnämnda, instrumentell betingning, och menar att den 

instrumentella betingningen inom undervisningen är enkel och tydlig. Läraren i dessa 

sammanhang skyndar på inlärningen och vissa uppföranden genom att ge respons som 

antingen är positiv eller negativ. 

Läxan skulle utifrån behaviorismen kunna ses som ett verktyg att överföra kunskap till 

eleverna. Detta genom att ge läxor av repetitiv art eller att de ska läsa ett visst stycke eller 

som att läxan är en form av övning där fakta ska nötas in. Läxan kan inom detta också ses 

som belöning och bestraffning. Har eleven gjort läxan får den belöning av exempelvis positiv 

kommentar eller betyg och har eleven misskött sig och inte gjort den kan eleven få en ny läxa 

och deras fria tid dras då automatiskt in till förmån för att göra läxan. Detta kan kopplas till 

Epsteins (1988) funktion läxa som övning och läxa som straff.    

3.3 Kognitivismen 

Säljö (2006) skriver att inom kognitivismen är individens egna tänkande som är det centrala. 

Utifrån kognitivismen sker lärandet genom en aktiv process som sker inom människan. Piaget 

(1976) och Jerlang (2008) menar att människor har en inre drivkraft som sporrar individen till 

att själv vilja lära sig ny kunskap. Piaget (1976) menar att läraren i detta fall har en viktig del i 

individens kunskapsutvecklande. Läraren ska i dessa fall skapa tillfällen där barnet ska få 

stimulans till att vara aktiv i sitt egna lärande. Detta för att stimulera barnen till eget tänkande. 

Tetzchner (2005) skriver att enligt Piaget sker utvecklingen hos en individ genom att den nya 
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kunskapen som erfars byggs på den gamla, vilket kallas för assimilation och ackommodation, 

där assimilation betyder att när ny kunskaps tas in läggs denna på den tidigare kunskapen. 

Ackommodation däremot betyder att när en ny kunskap tas in bearbetas denna i relation till 

tidigare kunskap och att detta sedan omvandlas till en ny vetskap (Säljö, 2006). Piaget menar 

också att olika människor lär sig olika fort och därav delade han in en människas utveckling i 

olika utvecklingsstadier som beskriver individens kognitiva utveckling från början till slut 

(Evenshaug, 2001: Tetzchner, 2001: och Piaget, 1976). Piaget menar också att för att öka 

engagemanget till att söka ny kunskap och inhämta ny kunskap bör läraren utgå ifrån elevens 

intresse. Eleven ser då inte uppgiften som ett tvång eller plikt att utföra (Säljö, 2006). 

 

Läxan skulle utifrån ett kognitivistiskt synsätt ses som ett verktyg för eleven att själv kunna 

inhämta ny kunskap och göra om den till sin egen. Detta till skillnad från det behavioristiska 

där läraren använder läxan som ett verktyg för kunskapsöverförande. Läxan som ges som en 

förberedelse inför exempelvis ett prov eller inledning till ett nytt kapitel kan ses som en 

kognitivistisk inriktning. Detta med anledning av att eleven får på egen hand ta till sig den 

kunskap som finns i läxan och göra om den till sin egen kunskap. Eleven kan i dessa fall 

utveckla ett eget ansvarstagande för den information de inhämtar. Detta på grund utav att den 

individuella utvecklingen ligger på elevens egna nyfikenhet och initiativtagande till att lära 

sig ny kunskap och kunna utveckla sig själva. Läxan som verktyg blir då en viktig del för 

individens individuella utveckling. Detta kan kopplas till Hellstens (1997) funktion, läxan 

som förberedelse samt Epsteins (1988) funktion om läxan som personlig utveckling och läxan 

som delaktighet. 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka tio högstadielärares uppfattningar om läxor. 

Hur definierar lärarna läxor? 

Hur ser lärarna på läxor i sin undervisning? 

Vad ser lärarna för möjligheter och svårigheter med att använda läxor i undervisningen? 
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5. Val av metod och urval 
Metod som använts för denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Valet av metod grundar 

sig i att den lämpar sig väl vid undersökningar som vill studera och lägga tyngden på en 

människas uppfattningar och synsätt om något (Bryman, 2011). Studien utgår från tio 

verksamma högstadielärare i Jönköpings län och dessa har något teoretiskt ämne och minst ett 

års arbetslivserfarenhet. Studiens syfte är att studera tio verksamma högstadielärares 

uppfattningar om läxor. Nackdelen med denna metod är att det inte går att få en generell bild 

av hur lärare ser på läxor (Eliasson, 2013). Detta är dock inte studiens syfte, vilket gör att 

metoden ändå lämpar sig väl. Fördelen med denna metod är att den möjliggör en djupdykning 

i en persons åsikter och resonemang om något (Bryman, 2011). Detta möjliggörs dock inte i 

samma grad via exempelvis enkäter, därav är intervju att föredra (Denscombe, 2009).  

De kvalitativa intervjuerna är semistrukturerade. Anledningen till valet av en semistrukturerad 

karaktär på frågorna är möjligheten till att kunna ställa följdfrågor, men också för att kunna 

vara öppen för nya infallsvinklar (Bryman, 2011). Nilsson (2014) påpekar att via en 

semistrukturerad intervjuform möjliggörs det att kunna få ett mer uttömmande svar, till 

skillnad från helstrukturerade eller enkäter. Via denna intervjuform bibehålls också en viss 

struktur då intervjuaren måste ha förberett ett antal frågor innan intervjuns start (Bryman, 

2011). Nilsson påpekar också att genom denna intervjuform minimeras också risken av att 

missa att ställa vissa frågor (Nilsson, 2014). Nackdelen med denna intervjuform kan vara 

risken för att mista information ifrån respondenten. Detta med anledning av att det finns givna 

frågor som ställs. Risken finns också att forskaren genom sina frågor färgar 

intervjupersonernas världsbild. En fördel med denna intervjuform är dock att den minskar 

faran av att ställa otydliga och ledande frågor som inverkar på studiens validitet, därav 

används semistrukturerad intervjuform (Bryman, 2011 och Bell, 2013).  

Nedan kommer en presentation av lärarna som intervjuats och deras svar kommer ligga till 

grund till analysen som presenteras i resultatkapitlet. 

 

Lärare 1; Man, verksam i 17 år. Undervisar i alla fyra SO - ämnena samt svenska 

Lärare 2; Kvinna, verksam i sju år. Undervisar i engelska och svenska 

Lärare 3; Man, verksam i tre år. Undervisar i bild 

Lärare 4; Kvinna, verksam i 27 år. Undervisar i svenska som andra språk, svenska och alla 

fyra SO - ämnena. 

Lärare 5; Kvinna, verksam i 19 år. Undervisar i alla fyra SO - ämnena. 
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Lärare 6; Man, verksam i tre år. Undervisar i matematik, alla NO - ämnen och idrott. Arbetar 

för tillfället endast med nyanlända. 

Lärare 7; Kvinna, verksam i nio år. Undervisar för tillfället endast i svenska som andra språk 

för nyanlända men har undervisat i tyska och engelska. 

Lärare 8; Kvinna, verksam i snart 12 år till sommaren. Undervisar i alla fyra SO - ämnena och 

svenska som andra språk. Undervisar i alla ämnena som angivits men för tillfället endast för 

nyanlända. 

Lärare 9; Man, verksam i 25 år men endast tio år som högstadielärare. Undervisar i engelska 

och franska 

Lärare 10; Kvinna, verksam i två år till sommaren. Undervisar i matematik, fysik och biologi. 

5.1 Genomförande  
För genomförandet av denna undersökning togs muntlig kontakt med lärare på olika 

högstadieskolor i Jönköpings län. Frågan som ställdes var om de hade möjlighet att 

genomföra en intervju angående deras uppfattning om läxor. Frågan som också ställdes var 

om de varit verksam som lärare i minst ett år. Om läraren svarade ja på samtliga frågor 

bestämdes tid och plats för intervju. Innan huvudintervjuerna gjordes genomfördes en 

pilotstudie på två lärare. Detta för att se om frågorna undersökte det studien hade för avsikt att 

undersöka. Slutresultatet blev att fyra män och sex kvinnor intervjuades. Intervjuerna 

genomfördes på lärarnas arbetsplats i en lugn avskild miljö. Valet av deras arbetsplats grundar 

sig i att lärarna har ett pressat schema och önskade att få genomföra intervjun på 

arbetsplatsen. Valet av att endast intervjua en lärare åt gången bottnar i att det underlättar 

analyseringen. Det baseras också på att det endast krävs tidsbestämmelse mellan två 

människor och att det är enklare att kontrollera intervjusituationen. Det minimerar också 

risken för förvirring vid transkribering då det endast är en röst som behöver urskiljas 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna tog cirka 30 minuter. Vid intervjutillfällena fick lärarna 

skriva på en medgivandeblankett (Se bilaga 1). Detta för att de ska vara införstådda med vad 

denna studie innebär och även deras deltagande. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

dessa snarast möjligast. Vid transkriberingen användes ett transkriberingsprogram. Detta för 

att kunna få med allt intervjuobjektet och intervjuaren uttalat. Lärarna får vid transkriberingen 

en nyckelkod bestående av lärare 1, lärare 2, lärare 3 och så vidare. Detta för att kunna 

behandla deras svar konfidentiellt, som utlovats vid intervjutillfället. 
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5.2 Analysmetod 
Analysmetoden som tillämpas på datamaterialet är inriktad kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

(2011) skriver att med en innehållsanalys vill forskaren försöka spåra bakomliggande teman 

som kan infinna sig i ett material. Forskaren vill också försöka identifiera, kategorisera och 

koda olika riktningar och mönster i ett insamlat datamaterial. Denscombe (2009) menar att 

genom denna analysmetod kan forskaren finna underliggande budskap eller oavsiktliga 

budskap som informanten inte medvetet delgivit i sin text. Hsieh och Shannon (2005) skriver 

att inriktad innehållsanalys lämpar sig när en kodning av ett material struktureras utifrån 

tidigare forskning eller teorier. Studien har baserat frågorna utifrån studiens bakgrund om 

tidigare forskning angående läxor och de teoretiska utgångspunkterna för studien, 

behaviorismen, kognitivismen och det sociokulturella. Intervjufrågorna har delats upp i 

sektioner för att lättare utröna svar ur datamaterialet (Se bilaga 2). Analysen har gjorts genom 

att dels söka efter ord såsom övning, repetition, kontroll, hemuppgift, olika förutsättningar 

men också genom att studera lärarnas resonemang efter underliggande och påtagliga budskap. 

Det kan vara ord och resonemang som har nämnts i den tidigare forskningen och teorierna. 

Lärarnas svar har sedan kategoriserats inom olika rubriker/teman som framkommit i 

datamaterialet. 

5.3 Reliabilitet och Validitet  
Trost (2007) skriver att reliabilitet innebär att mätningen av denna studie ska ge samma 

resultat vid en förnyad mätning. Det innebär också att en mätning ska vara stabil och inte 

utsatt för slumpinflytelser. Det innebär att alla intervjuare ska, exempelvis ställa samma 

frågor. Han menar att reliabilitet syftar till trovärdigheten av en undersökning. För att få 

trovärdighet för denna studie har ett transkriberingsprogram nyttjats. Valet till att använda 

transkriberingsprogrammet är för att verkligen få med allt lärarna utryckt och få 

transkriberingarna korrekt. Alla intervjuer har genomförts på lärarnas arbetsplats i ett avskilt 

rum. Detta för att inte få någon miljöpåverkan på intervjuerna men också för att öka 

reliabiliteten. Inga förkunskaper fanns över huruvida lärarna använder läxor eller inte i deras 

undervisning. Detta för att öka trovärdigheten och objektiviteten. För att öka trovärdigheten 

har genomförandet av denna studie beskrivits tydligt, så att en ökad möjlighet till en 

reproducering och samma resultat kan möjliggöras. Intervjuobjekten får inte tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjutillfället på grund utav att personerna i fråga inte ska kunna 

läsa på och fabricera sina svar. Detta för att öka reliabiliteten för studien. 
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Svenning (2003) menar att validitet, giltighet, innebär att studien mäter det den har för avsikt 

att undersöka. Detta innebär att studiens syfte och frågor är det som undersöks i studien. För 

att få validitet har en utförlig förklaring av tillvägagångssättet givits. Frågor för intervjun har 

också utformats med koppling till frågeställningen och den teoretiska utgångspunkten (Se 

bilaga 2). Studiens ramverk är också uppbyggt efter studiens syfte och frågeställning. Detta 

för att få hög validitet. För att öka validiteten ytterligare, har också en pilotstudie genomförts 

innan för att se att studien undersöker det den har för avsikt att undersöka.  

5.4 Etiska aspekter  
Denna studie tar hänsyn till forskningsetiska aspekter. De forskningsaspekter som kommer att 

tas i beaktning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I sin helhet betyder det att den intervjuade ska ha fått tillräckligt med 

information angående studiens syfte och motiv och att deltagandet är frivilligt. Det innebär 

också att den intervjuade kan avbryta intervjun om hen vill men också att informanten är 

anonym i det avseendet att det individen uttryckt kommer att behandlas konfidentiellt. 

Avslutningsvis innebär det också att materialet endast kommer att användas till denna studie 

(Bryman, 2011). Intervjupersonerna kommer att få en nyckelkod. Detta för att kunna 

behandla deras svar konfidentiellt. Lärarna kommer också att få skriva på en 

medgivandeblankett (Se bilaga 1). Blanketten informerar om de olika etiska aspekterna för 

studien. Lärarna får skriva på denna blankett för att de ska ha förstått vad denna undersökning 

innebär. 
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6. Resultat 
Undersökningens resultat redovisas utifrån studiens frågeställning och analyseras från en 

inriktad innehållsanalys där resultatet kommer att kategoriseras utifrån de centrala teman och 

ord som är kopplat till respektive frågeställning. Frågor som legat till grund för denna studie 

har varit följande: 

Hur definierar lärarna läxor? 

Hur ser lärarna på läxor i sin undervisning? 

Vad ser lärarna för möjligheter och svårigheter med att använda läxor i undervisningen? 

De 10 lärare som intervjuats ger alla läxor men i olika antal. En del av lärarna ger läxa minst 

en gång i veckan, detta gällde speciellt språklärarna medan lärarna inom So ämnen gav läxa 

när det var befogat och ej kontinuerligt. Lärare inom matematik och No var det varierande 

grad av att ge läxor. En Matematik/Fysik Lärare gav läxa minst en gång i veckan. 

6.1 Hur definierar lärarna läxor? 

En uppgift som görs utanför ordinarie lektionstid 

Hur lärarna definierade ordet läxor skiljde sig åt men ett tema som framkom bland några av 

lärarna var att läxa var en uppgift som skulle göras utanför deras ordinarie lektionstid. Detta 

kan exemplifieras med följande svar; 

Läxa, någonting som man ska göra utöver, alltså utanför lektionstid och oftast i alla fall som 

handlar om att nöta in något. [Lärare 2] 

I detta svar går det att se att läraren uppfattar att ordet läxa är en uppgift som ska göras utöver 

ordinarie lektionstid och att det oftast handlar om att nöta in något. Ett liknande svar ses i 

följande; 

Ja läxa innebär att dom får en uppgift och gör den på, ja en annan plats eller utanför ordinarie 

undervisningstid. [Lärare 3] 

I detta svar går det att uttyda att läxa är en uppgift som eleverna får göra på en annan plats 

eller utanför ordinarie undervisningstid. Detta tyder också i likhet med ovan resonemang att 

läxa ska göras utöver ordinarie lektionstid men inte specificerat att det behöver handla om 

något som behöver nötas in. 

Läxa, en hemuppgift 

Många av lärarna definierade också läxa som en hemuppgift där eleverna skulle göra en 

uppgift hemma och få möjlighet att tänka och fundera i lugn och ro. Detta exemplifieras i 

följande svar; 
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Hemuppgift, nått eleverna gör hemma. [Lärare 5] 

Utifrån detta går det att se att läraren definierar ordet läxa som en hemuppgift eleverna gör 

hemma. Ett mer nyanserat svar men med ovan samma betydelse går att se i följande; 

Läxor som jag ger… handlar om att gå hem och tänk på det här och fundera lite, ibland vill jag 

att dom ska prata lite med sina föräldrar om någonting… [Lärare 4] 

Det går att tyda att läxan definieras som en hemuppgift där eleverna får gå hem och tänka och 

fundera lite eller att de ska prata lite med sina föräldrar. Denna lärare uttryckte också följande, 

som ett förtydligande; 

Att det är en uppgift som kan behövas lite tid, lite tid och funderande tillexempel och att man 

kanske lättare gör det hemma. [Lärare 4] 

Utifrån svaret går det tyda att läxa definieras som en uppgift eleverna lättare gör hemma då 

det kan behövas lite tid och funderande. Det uttrycktes också att det som var viktigt med 

hemuppgiften var att den skulle vara något som kunde kopplas till det de höll på med i skolan. 

Detta exemplifieras i följande svar; 

Någonting som är något man gör hemma som man kan kopplas till det man håller på med här 

… men någon typ av arbete som de måste tänka efter lite men som är kopplat till det man gör 

här. [Lärare 6]  

Det går att tyda att läxa som hemuppgift också är något som bör kopplas till det eleverna 

håller på med i skolan. 

Läxa = repetitionsuppgift 

För några av lärarna kunde läxa definieras som en repetitionsuppgift där eleverna fick 

repetera på saker de lärt sig på lektionstid. Det var också viktigt att läxan inte var något nytt 

eleverna skulle lära sig. En möjlig anledning till varför lärarna definierade läxa som en 

repetitionsuppgift kan bero på att lärarna undervisar nyanlända eller svenska som andra språk. 

Läxa som repetitionsuppgift kan exemplifieras i följande svar när en lärare fick frågan vad 

ordet läxa innebär; 

Ehh repetition tänker jag på. [Lärare 8] 

Utifrån detta svar går de tyda att läraren definierar läxa som en form av repetitionsuppgift. Ett 

mer utbroderat svar men med samma resonemang går att se i följande svar på samma fråga; 

 … läxa som en slags repetition … att man får tid för att liksom tänka igenom det man har 

jobbat med i skolan, att man läser igenom, tittar på glosor exempelvis eller någon viss text i 

lugn och ro.[…] läxa ska absolut inte vara något nytt man gör… [Lärare 7] 
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Det går att tyda att ordet läxa är en form av repetitionsuppgift som eleverna ska få tid att tänka 

igenom i det de har arbetat med i skolan, där de antingen läser, tittar på glosor eller någon viss 

text. Det uttrycktes också att det var viktigt att det inte var någon ny kunskap som 

förmedlades i läxor utan endast det som tagits upp på lektionen fick vara i en läxa. 

6.2 Hur ser lärarna på läxor i sin undervisning? 
Hur lärarna ser på läxan i deras undervisning är olika och lärarna har flera olika syner till hur 

de ser på läxan. Detta kan bero på ämne, syfte och en läxa behöver inte endast ha ett syfte 

utan flera. Lärarnas definition av läxa har bland många av lärarna påverkat hur lärarna ser på 

läxan i deras undervisning. De kategorier som framkommit i studien är att läxan ses som en 

kontroll, övning/repetition, förberedelse, straff, och elevinflytande och som samarbetsuppgift. 

Det framkom också att lärarna inte har någon fastslagen läxpolicy på skolan de arbetar på. 

Läxans som övning och repetition 

För de flesta av lärarna sågs läxan som en form av övning där övningen bestod av 

repetitionsuppgifter. Det kunde exempelvis handla om olika ord, glosor, verb som eleverna 

skulle lära sig. Detta exemplifieras i följande svar; 

Läxa kan vara att lära sig x antal ord inom ett område och vad de betyder [Lärare 4] 

Det går att se att utifrån svaret kan läxan ses som en övning där de ska repetera olika ord inom 

ett område och förstå vad de betyder. Ett mer utbroderat svar men som ändå ger samma 

resonemang ses i följande svar; 

De kan vara att vi har läst en text och översatt den och ska då träna på att läsa den högt för sig, 

då har de läst den i skolan och bearbetat den. De kan vara att de ska lära sig att skriva texten, 

skriva den fem gånger för att få upp tempot, tempo när de skriver eller lära sig stavning. 

[Lärare 8] 

Utifrån detta går det se att läxan som övning och repetition är att eleverna dels ska få öva på 

att läsa en text högt för sig själva men det kan också handla om att repetera och skriva en text 

fem gånger och få upp tempot och öva stavning. En lärare uttryckte tydligt att läxa som 

övning och repetition handlade om att nöta in sådan kunskap som man inte hinner få in 

minnet ordentligt på lektionstid. Detta exemplifieras i följande svar; 

Helt enkelt nöta in sådan kunskap som inte går att, som man inte hinner få i minnet ordentligt 

på lektionstid. Man kan jobba med glosor och så och lära sig hur man använder dem i 

meningar under lektionstid men att verkligen nöta in betydelsen eller verbformer eller 

någonting… (…) … ja men det är just därför att ehh nöta in vissa saker då exempelvis glosor 
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eller som jag sa innan verbformer brukar jag ge i läxa så att hmm för att en del saker måste 

man bara lära sig att rabbla i sömnen så att säga. [Lärare 2] 

Det går att tyda att läxa som övning och repetition kan handla om att nöta in kunskaper såsom 

glosor och lära sig att rabbla dessa i sömnen. 

Läxa som belöning och straff 

För några få av lärarna kunde läxan ses som en form av straff där läxan blev en bestraffning 

för att eleverna exempelvis inte har gjort det de ska på lektionerna eller att de flamsat och 

tramsat bort lektionstiden. Detta exemplifieras i följande svar; 

… någon gång måste ju vissa saker kunnas och vissa saker måste göras och om man då sitter 

och tramsar bort sin tid eller så flamsas och inte gör det man ska göra då … kan jag tycka att 

då får de ta ifatt det hemma… [Lärare 5] 

Det går att tyda att läxa ses som en form av bestraffning om eleverna inte har gjort det de ska. 

Eleverna får då använda sin fria tid till att ta igen det de skulle ha gjort på lektionstid. Ett 

liknande resonemang ges i följande svar; 

.. då är det svårt för dem att bedöma hur långt jag hinner på fyra veckor, de kan vara lätt att det 

blir färdigt lite förtidigt eller lite försen och blir de färdiga lite försent så brukar jag ge läxa 

men då erbjuder jag alltid att dom får även komma hit till mig och göra den, alltså på raster 

och efter skoltid och så. [Lärare 3] 

Utifrån svaret går det att utläsa att läxan kan ses som en form av bestraffning om eleverna inte 

blir färdiga i tid eller inte alls. Eleverna får då i läxa att göra färdigt uppgiften men till 

skillnad från ovan resonemang får eleverna erbjudande om att göra färdigt läxan hos läraren 

på deras fria tid. 

En annan inriktning där läxan kan ses som en form av både belöning och bestraffning är att en 

lärare använder plus och minuspoäng på de läxor eleverna gör. Detta exemplifieras i följande; 

Svarar de rätt på en fråga får de plus poäng och svarar de fel får de ett minuspoäng och säger 

man vet inte sätter man inga avdrag eller poäng så vi har att man kan komma från fem 

pluspoäng till fem minuspoäng om man sätter alla. [Lärare 10]1 

Det går att tyda att om eleverna gör bra ifrån sig får de en form av belöning av 

pluspoäng men gör de dåligt ifrån sig får de minuspoäng. 

 

                                                             
1  Denna lärare använder sedan poängen till att räkna ut ett medelvärde som eleverna sedan kan få med sig 

extrapoäng till deras teoretiska prov 
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Läxa som förberedelse 

För några av lärarna kunde läxan ses som en form av förberedelse inför exempelvis ett nytt 

ämnesområde eller för en diskussion de ska ha i klassrummet, genom att exempelvis få 

inhämta kunskap genom att titta på ett tv program. Detta exemplifieras i följande svar; 

Kan vara liksom att man ska … alltså se på något titta på tv eller titta på något… Kan ju vara 

så som att se på nyheterna och få reda på mer fakta om vad som hänt, exempelvis han som 

krascha planet i alpväggen, då liksom för att kunna diskutera detta måste de ha mer kött på 

benen, då inhämtar de ju egen kunskap.[Lärare 5] 

Det går att tyda att läxan blir en form av förberedelse genom att eleven måste inhämta ny 

kunskap genom exempelvis ett tv program för att kunna diskutera något i skolan. Ett liknande 

resonemang men ett annat exempel går att se i följande svar; 

De kunde vara liksom kolla igenom de första två sidorna eller sida 17 och 18 bara för att du 

ska ha koll på de så när vi väl kommer dit så har du redan förkunskaper kring det vi ska göra. 

[Lärare 6] 

Det går också att tyda att lärarna ser läxa som en form av förberedelse för att eleverna ska få 

en form av förkunskaper kring något.  

Läxa som kontroll 

För några få av lärarna kunde läxan ses som en form av kontroll, där läxan var till för att 

kontrollera om eleverna har hängt med på lektionerna och lärt sig det de undervisat om. Detta 

exemplifieras i följande svar; 

Ehh kortare koll för att se om eleverna har antingen läst läxan eller om de har hängt med på 

själva lektionen för att kan liksom se om de har läst läxan eller om de har hängt med på själva 

lektionen … [Lärare 10] 

Det går att tyda att läxan ges för att kunna kontrollera vad eleverna kan eller om de har hängt 

med på lektionerna. Ett liknande resonemang går att se i följande svar; 

Jag tänker så att läxan är mer en avstämning för att visa vad de har lärt sig. [Lärare 9] 

Utifrån detta går det uttyda att läxan ses som en kontroll där de kan stämma av och se vad 

eleverna har lärt sig. Lärarna kunde också se på läxan som en form egenkontroll för eleverna, 

att läxan ses på så vis att den är för deras egen skull så att de kunde ha en egen kontroll på vad 

de kan och inte kan. Detta exemplifieras i följande svar; 

Ja alltså snarare självkoll, har de koll på vad de kan. [Lärare 10] 
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Det går att tyda att läxan inom denna kategori är till för att också eleverna ska kunna ha en 

kontroll på vad de kan och inte kan.  

Läxa som samarbetsuppgift. 

För två av lärarna kunde läxan bland annat ses som en form av samarbetsuppgift där eleverna 

tillsammans i grupp fick i läxa att gemensamt exempelvis bestämma hur mycket de skulle läsa 

till nästa gång. Detta exemplifieras i följande svar; 

…eleverna läser en gemensam bok i klassen och då måste man läsa lite hemma för att… 

annars hinner man inte läsa en bok … då har de gemensamt i grupper om hur mycket de ska ha 

läst till vissa veckor… [Lärare 4] 

Det går att tyda att läraren ser på läxa som en gruppuppgift där eleverna tillsammans ska 

bestämma hur många sidor de ska läsa till nästa vecka. En annan av lärarna kunde också se 

läxan som en samarbetsuppgift där eleverna skulle tillsammans i läxa få producera någonting, 

formulera exempelvis en text tillsammans. Detta exemplifieras i följande resonemang; 

Ja dom ska ju producera någonting då kan de ju vara en språkinlärande tanke bakom att de 

arbetar i grupp… att dom ska formulera en text tillsammans och dom gör de bättre 

tillsammans, de blir en bättre språkinlärande situation om de gör de i grupp än att de sitter alla 

som inte kan svenska i en grupp då utan läser av varandra. [Lärare 1]2 

Utifrån detta svar går att tyda att läraren ser läxan som en form av samarbetsuppgift där de 

tillsammans ska få samarbeta och producera något ihop. Valet av att ha denna syn kan vara att 

det blir en bättre språkinlärande situation. 

Läxa som elevinflytande  

Läxa kunde av en lärare ses som en form av elevinflytande där vissa elever varje vecka(inom 

en bestämd tidsperiod på året) själva fick bestämma vilka ord som är viktiga och vilken nivå 

de vill lägga sig för att sedan dela ut dessa till en grupp elever. Detta kan exemplifieras i 

följande svar: 

Så på det sättet är det eleverna själva som bestämmer vilka ord de ska ha, vilka glosor de ska 

ha och inom vissa ramar också hur många glosor de ska ha… [Lärare 2] 

Det går att tyda att läxa kan ses som elevinflytande då eleverna själva får välja vilka och hur 

många glosor de ska ha i läxa. Detta poängterade också läraren vilket kan ses i följande svar; 

Ehhmm de har ju med elevinflytandet att göra då bestämmer de vilka ord som de tycker är 

viktiga, vilken nivå de vill lägga sig på. [Lärare 2] 

                                                             
2 Denna form av läxa ges dock inte ofta men förekom någon gång då och då enligt läraren själv. (Lärare 1) 
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Utifrån detta går det tyda att läraren kan se läxa som elevinflytande för att det är eleven som 

bestämmer vilka ord och vilken nivå de vill lägga sig på. 

6.3 Vad ser lärarna för möjligheter och svårigheter med att använda läxor i 

undervisningen? 
Vilka möjligheter och svårigheter lärarna såg med att använda läxor i undervisningen angav 

lärarna flera olika svar. Möjligheterna och svårigheterna kunde också bero på vilken typ av 

läxa lärarna gav. Möjligheterna kommer att presenteras först därefter kommer en redovisning 

av svårigheterna. 

6.3.1 Möjligheter 
Alla lärarna såg att möjligheten med läxan var att den gav effekt på eleverna om läxan 

används på ett bra sätt. Hur den gav effekt var genom att den kan befästa kunskaper, träna 

ansvarstagande och bättre studieteknik vilket också ses som möjligheter med läxan. 

Möjligheter lärarna också såg var att läxan kan bespara tid och öva på samarbete. Dessa 

kommer att redovisas nedan. 

Befästa kunskaper 

För de flesta av lärarna såg de att möjligheten med läxan var att kunna befästa kunskaper hos 

eleverna genom övning och repetition. Detta skulle sedan leda till att eleven kan föra ett mer 

utvecklat resonemang Detta exemplifieras i följande svar; 

Anledning till att man ger läxa är ju för att dom ska kunna få liksom kunskap eller befästa 

någon kunskap … [Lärare 6] 

Det går att tolka att lärarna ser möjligheten med läxa som något där någon kunskap kan 

befästas.  Liknande svar går att se i följande; 

… som att ämneskunskaperna befästs och ökas … [Lärare 5] 

För en av lärarna gav också en befästning av kunskapen möjligheten för eleverna att lättare 

kunna föra ett resonemang i skolan, vilket vi kan se i följande svar; 

Sedan är de ju också de att dom jobbar med det hemma för jag tror ju att ju mer du repeterar 

desto större chans att fakta, kunskapen sätter sig och har du repeterat orden och begreppen så 

blir det lättare att föra ett resonemang i skolan. [Lärare 8] 

Det går att tyda att genom repetition och övning får eleverna större chans att kunskap befästs 

och även att eleverna genom befästning av fakta lättare kan föra ett resonemang i skolan.  
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Ansvarstagande  

De flesta av lärarna ansåg också att möjligheten med läxor är att eleverna får öva på eget 

ansvarstagande, att eleverna får ta ansvar över sitt egna lärarande. En lärare påpekade också 

att detta inte behövde vara smärtfritt i att lära sig att ta eget svar; vilket kan att ses i följande;  

Positivt är ju att dom lär sig för att kunna ta eget ansvar i att göra sin läxa. Det är ju en 

träningsprocess givetvis, det är ju inte precis så att det går smärtfritt för alla. [Lärare 8] 

Genom detta resonemang går det att se att läxan ger eleverna möjlighet att öva på sitt 

ansvarstagande genom att ta ansvar över sitt eget lärande. Det hävdades också att eleverna 

står för sin egen inlärning till viss del och därav är läxan en möjlighet för dem att öva sitt 

ansvarstagande. Detta kan ses i följande svar; 

De tränar i att ta eget ansvar, dom står själva för sin inlärning till viss del. [Lärare 10] 

Det går tydligt att se att lärarna menar att möjligheten med läxan är att eleverna tränar i att ta 

eget ansvar då de till viss del själva står för en del av inlärningen. Ett liknande resonemang 

men mer utbroderat går också att se i följande svar; 

Som man kanske får lite gran på köpet är ju det här med eget ansvar. Det finns ju ändå fördelar 

med att behöva själv träna på att, okej ny får jag lägga ifrån datorn och göra någonting som jag 

behöver göra… [Lärare 3] 

Utifrån resonemanget går det att utläsa att läxan kan ge möjligheten av att eleverna får träna 

på att ta eget ansvar genom att avvara sin fria tid till något hen behöver göra istället. 

Träna i att studera 

För några få av lärarna var också möjligheten att genom läxan öva på att studera och göra sina 

arbetsuppgifter. Detta exemplifieras i följande svar; 

Ja de beror på vad det är för uppgift liksom, den tränar dels kan de vara liksom, alltså man får 

se de lite i fostrande perspektiv, de tränar dem till att studera, viktigt att göra sina 

arbetsuppgifter. [Lärare 5] 

Det går att uttyda att möjligheten med läxan är att den kan ge ett fostrande perspektiv där 

eleverna lär sig att studera och göra sina arbetsuppgifter. Ett liknande svar ses i följande; 

Lite att man strukturerar sitt arbete, strukturen att de lär sig lite studieteknik och sådana saker. 

[Lärare 9] 

Svaret tyder på att för några av lärarna är möjligheten med läxan att eleverna lär sig att 

strukturera sitt arbete och även studieteknik. 
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Möjlighet att visa sina förmågor lättare 

Få av lärarna såg att läxan genom övning och repetition och förberedelse också kunde göra att 

eleverna fick en större möjlighet att visa deras förmågor. 

Ehh de gör ju att eleverna blir mycket friare och visar otroligt mycket bättre förmågor, att 

kunna förstå, att kunna uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. [Lärare 2] 

Det går att uttyda att lärarna, via den syn läraren har på läxan, kan skapa möjligheten för 

eleverna att lättare kunna visa sina förmågor och kunna förstå men också att lättare kunna 

uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. Ett liknande resonemang ses i följande svar; 

Ja förhoppningsvis så kommer de förstå och utvecklar sina förmågor och kommer närmare att 

nå målen. [Lärare 4] 

Resonemanget pekar på att för få av lärarna kan läxan ge möjlighet för eleverna att få större 

möjlighet att visa sina förmågor i klassrummet. 

Besparing av tid  

Läxan kunde för väldigt få av lärarna handla om att bespara tid genom att låta eleverna få en 

läxa av repetitiv art och därav kunna komma djupare och snabbare fram i ett arbetsområde. 

Detta exemplifieras i följande svar; 

 … Om vi hållit på med bråk tidigare, att de då får göra de i sitt basic bråk så att vi kan jobba 

djupare inom bråk då för att vi ska kunna spara tid helt enkelt. [Lärare 6] 

Resonemanget tyder att möjligheten med läxa kan vara att lärarna besparar tid genom läxor 

och kan därav komma snabbare och djupare fram i ett arbetsområde. 

Öva samarbete 

För ett fåtal av lärare kunde läxan också ge möjligheten att få eleverna att öva på samarbete. 

Detta exemplifieras i följande svar; 

Om man gör de i grupp så är de ju att jobba tillsammans och samarbeta. [Lärare 1] 

Det går de se att för väldigt få lärare kan läxan ge möjligheten för eleverna att få öva 

på att samarbeta och arbeta tillsammans 

6.3.2 Svårigheter 
Alla lärarna är medvetna om att det finns svårigheter med läxor i undervisningen och de 

svårigheter som framkommit är elevers olika förutsättningar, får aldrig vara lediga, stress, 

prestationskrav, misslyckande och slitningar mellan elev och lärare och elev och föräldrar.  
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Olika förutsättningar 

De flesta av lärarna såg svårigheten med läxan i undervisningen av att alla elever har olika 

förutsättningar både gällande kapacitet och olika hemförhållanden som påverkar huruvida 

läxan kan bli gjord och ge effekt.3 Detta exemplifieras i följande svar; 

 

De har väldigt olika förutsättningar och de märker man, de ja de elever från akademiska, vad 

man nu ska kalla dem för så har ju mycket bättre förutsättningar än de elever som inte har de 

eller inte har möjlighet, har inte ens dagstidningen hemma, de tittar aldrig på nyheter de hänger 

inte med dom har liksom ingen omvärldskunskap men har ju andra kunskaper.[Lärare 1] 

Resonemanget pekar på att lärarna ser svårigheten med läxan i undervisning att eleverna har 

olika förutsättningar för att kunna utföra läxan då elevernas hemförhållanden har påverkat 

dem. Svårigheten med läxan i undervisningen var också att eleven kanske inte har tillgång till 

sina föräldrar på kvällen då deras arbetsförhållanden gör att de ej kan hjälpa deras barn, om de 

mot förmodan skulle behöva hjälp. Detta exemplifieras i följande svar; 

… har föräldrar som jobbar skift eller då kanske de inte är hemma på två kvällar alltså de kan 

finnas olika livssituationer, föräldrars arbetsliv, även om föräldrarna kanske vill har de inte 

möjlighet då… [Lärare 8] 

Det går att tyda att lärarna ser svårigheten med läxan genom att föräldrarnas arbetssituation 

gör att eleverna får olika förutsättningar av att få hjälp med läxan. Svårigheten kunde också 

ligga i att föräldrar inte vill, struntar i barns läxor eller inte stöttar dem i deras skolgång. Detta 

exemplifieras i följande svar; 

Alla har ju inte samma förutsättningar … vissa har med sig jättemycket och har föräldrar som 

stöttar och sånt och vill och så men och sen har man vissa föräldrar som struntar fullständigt i 

deras barns läxor och där dom inte får, den här eleven, barnen inte får någon stöttning i och då 

kan det ju vara ännu jobbigare. [Lärare 6] 

Utifrån detta svar går det att tyda att lärarna ser att elevers ojämlika förutsättningar av 

stöttning och hjälp kan påverka elevernas utförande av läxan. 

Stress 

För några av lärarna kunde svårigheten med läxan i undervisningen vara att elever kan känna 

sig stressade över läxor och att de därmed inte gör arbetet bra. Detta exemplifieras i följande; 

Men det är ju de där med att eleverna blir stressade känner jag då va liksom… man tänker ju 

inte klart heller och de drar upp sig själva liksom och då blir ju inte arbetet bra…[Lärare 9] 

                                                             
3 Lärarna försöker dock bemöta denna svårighet med att erbjuda både studiehjälp, läxhjälp och individuella 

läxor. 
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Det går att tyda att en svårighet med läxan är att den kan skapa stress för eleverna och att de 

därmed inte gör ett bra arbete.4 

Prestationskrav  

För några av lärarna kunde svårigheten med läxan i undervisningen vara att det skapar 

prestationskrav bland eleverna. Detta exemplifieras i följande svar; 

…det negativa är att man kan bli att man kan känna höga prestationskrav på att dom ska uppnå 

100 procents perfektion. [Lärare 8] 

Utifrån resonemanget går det att se att en svårighet med läxan i undervisningen är att eleverna 

kan ställa höga prestationskrav på sig själva för att uppnå 100 procents perfektion. En lärare 

påpekade dock att prestationskraven kan komma ifrån olika håll. Det behöver inte endast vara 

från dem själva utifrån både kompisar, föräldrar och även skolsystemet. Detta exemplifieras i 

följande svar; 

… elever som har väldigt höga krav på sig själva dom drabbas negativt av läxor. De kan vara 

att de har krav från föräldrar eller att dom pressar sig själva de kan vara att kompisarna är 

väldigt duktiga och då skapas en sådan kultur sedan finns de ju i vårat skolsystem att vi, vi har 

ju någonstans ett betygshets och det märker ju eleverna också… [Lärare 3] 

Svaret pekar på att en svårighet med läxan är att eleven kan ställa höga prestationskrav på sig 

själva men att även detta prestationskrav kan komma ifrån föräldrarna, kompisarna eller från 

skolsystemet. Detta kunde sedmera leda till att eleverna känner att läxan blir en orimlig 

arbetsbörda i och med att eleverna har höga prestationskrav. Detta exemplifieras i följande 

svar; 

… en del kan liksom gå med en känsla om att jag måste göra alla alla alla läxor så himla bra, 

jag måste göra allting, de kan blir en orimlig arbetsbörda… [Lärare 3] 

Det går att tolka att i och med elevens känsla av krav att göra alla läxor bra kan detta leda till 

en orimlig arbetsbörda. 

Misslyckande  

För ett fåtal av lärarna kunde svårigheten med läxan vara att eleverna kan känna en form av 

misslyckande och att läxan därav blir ytterligare ett sätt för eleven att bekräfta sitt 

misslyckande. Detta exemplifieras i följande svar ; 

Om dom inte förstår uppgiften om dom inte har velat eller vågat fråga ordentlig eller om dom 

känner att om dom vet att de ska bli någon form av förhör och dom känner i förväg att dom 

                                                             
4 Dessa lärare försöker dock bemöta elevernas stress genom att försöka anpassa när de ger läxor, storleken på 

läxan, individuell läxa, olika former av läxor, mindre läxor men också erbjuda studiehjälp och läxhjälp. 
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kommer att misslyckas. (…) ehh ja om dom redan känner att dom har svårt och inte kan då blir 

de ju ytterligare en gång de får visa det på något sätt. [Lärare 4] 

Resonemanget tyder på att en svårighet med läxan är att eleverna kan känna en form av 

misslyckande och att detta kan bli en form av ytterligare ett sätt att visa detta på. Detta kan 

bero på att eleven inte vågat fråga eller oklarheter i läxan. Ett liknande resonemang går att se i 

följande; 

Det kan förekomma oklarheter, de kan vara att eleverna inte får den hjälp de behöver och de 

kan leda till att eleverna känner ett misslyckande. [Lärare 3] 

Utifrån detta svar går det att tolka att dessa lärare anser att en svårighet med läxan är att 

eleverna genom oklarheter eller att de inte får den hjälp de behöver, för att utföra läxan, kan 

känna ett misslyckande över sina studier. 

Eleverna blir aldrig lediga 

För en lärare kunde svårigheten med läxan innebära att eleverna aldrig blir lediga ifrån 

skolan. Eleverna får först gå i skolan och arbeta för att sedan komma hem och kanske behöva 

arbeta lite till. Detta exemplifieras i följande svar; 

De negativa är ju att dom aldrig är lediga alltså dom, de är väl de som har framförts som kritik 

mot läxor, att det räcker med att de går åtta timmar i skolan och varför ska de jobba i jobbet. Ja 

vi lärare jobbar mycket på vår fritid men andra för inte det. [Lärare 1]5 

Det går att tyda att läraren ser svårigheten med läxan av att eleverna inte får vara lediga efter 

skoltid. 

Slitningar mellan elev och lärare och elev och föräldrar 

En lärare ansåg att en svårighet med läxan kunde vara att det kan skapa slitningar mellan både 

elev och lärare och elev och föräldrar för de elever som kan ha olika andra former av problem. 

Detta exemplifieras i följande svar; 

… kanske sociala problem, droger och alkohol sådana saker, den gruppen av elever kan där, 

kan läxorna bli en slitning i relationen till läraren, de kan bli ett återkommande 

misslyckande…(...) sedan är de förälder elev de är ju inte alltid man är jättesnälla mot varandra 

där emellan utan läraren kanske man inte svär och skriker åt men mamma kanske man kan 

svära och skrika på ganska rejält så klart de kan ju skapa en jättepåfrestning… [Lärare 3] 

Resonemanget pekar på att för en av lärarna är en svårighet med läxa att det kan skapa 

slitningar mellan lärare och elev och även mellan eleven och föräldrarna. 

                                                             
5 Läraren ger därav endast läxor när det är befogat att ge läxor 
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6.4 Sammanfattning 
Resultatet för första frågeställningen är att lärarna definierar läxa som en uppgift som ska 

göras utöver ordinarie lektionstid. För många av lärarna definierar de läxa som en form av 

hemuppgift eleverna ska göra hemma där de får chans att tänka och fundera i lugn och ro men 

också att hemuppgiften skulle vara kopplad till något de gör i skolan. Resultatet visar också 

att ordet läxa kunde definieras som en repetitionsuppgift där ingen ny kunskap ska läras in.  

 

Resultatet för andra frågeställningen att hur lärarna ser på läxan i deras undervisning varierar. 

De flesta av lärarna ser läxan som en form av övning och repetition där ord, begrepp eller läsa 

en viss text högt eller öva tempo ska nötas in. Många av lärarna kunde också se läxan som en 

form av bestraffning där eleverna får läxa av att göra det de inte hunnit på lektionen om de 

flamsat och tramsat runt istället. Får många av lärarna kunde också läxan ses som en form av 

förberedelse där eleverna genom läxan får förbereda sig inför något genom att exempelvis 

titta något program på tv:n eller läsa något. För några få av lärarna kunde läxan ses som en 

form av kontroll där lärarna får en koll på vad eleverna kan och inte kan men kontrollen 

kunde också vara till för elevens egen skull. Detta så att eleven själv kan få kontroll på vad 

hen kan och inte kan. För väldigt få lärare kunde läxan ses som en form av samarbetsuppgift 

där eleverna i en läxa skulle tillsammans bestämma antalet sidor de skulle läsa i en bok eller 

att de i grupp skulle producera exempelvis en text tillsammans. För en lärare kunde också 

läxan ses som en form av elevinflytande där eleverna fick inflytande genom läxan på så vis att 

de fick välja glosor, nivå och antalet på glosorna som de sedan ger till andra elever.  

 

Resultatet för tredje frågeställningen av vilka olika möjligheter lärarna ser med läxa i 

undervisningen är varierande. De flesta av lärarna ser möjligheten med att läxan kan befästa 

kunskaper genom övning och repetition. En lärare ansåg också att via läxan få befästa 

kunskaper får eleverna möjligheten till att lättare föra ett resonemang i klassrummet. De flesta 

av lärarna ansåg också att möjligheten med läxan är att eleverna lär sig att ta eget ansvar för 

sitt lärande. Detta genom att eleverna exempelvis får avvara fritid. Några av lärarna ansåg att 

möjligheten med läxan var att eleverna får träna på att studera och strukturera upp sitt arbete. 

Få av lärarna såg möjlighet med läxan att läxan kunde göra att eleverna får möjlighet att visa 

sina förmågor lättare. En annan möjlighet väldigt få lärare såg var att läxan kunde bespara 

undervisningstid genom att eleverna får läxa. För väldigt få lärare kunde läxan ge möjlighet 

till att öva på samarbete och arbeta tillsammans i grupp. Svårigheter lärarna ser med läxa i 

undervisningen är många. De allra flesta av lärarna ansåg att en svårighet med läxan är att det 
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finns olika förutsättningar för eleverna att kunna utföra läxan, både i eleven egen kapacitet 

och elevens hemförhållanden där föräldrar kanske inte vill eller kan hjälpa deras barn. För 

några av lärarna kunde också svårigheten vara att läxan skapar stress bland eleverna och att de 

därmed inte gör ett bra arbete. Några av lärarna såg också svårigheten med läxan att den 

kunde vara negativt för elever som har höga prestationskrav på sig själva. En lärare påpekade 

dock att prestationskraven kunde komma från olika håll som föräldrar, kompisar och 

skolsystemet. Några få av lärarna såg också en svårighet med läxan av att den kunde göra att 

eleverna kan känna en form av misslyckande om de finner den svår och läxan blir därmed 

ytterligare ett sätt att visa sitt misslyckande på. En av lärarna nämnde att en svårighet med 

läxan är att eleverna aldrig blir lediga utan att de utöver att vara i skolan också ska få arbeta 

med skolarbete på deras fritid. Sist men inte minst såg en lärare att en svårighet med läxan 

kan vara att den skapar slitningar mellan elev och lärare men också mellan elev och föräldrar. 

Detta gällde speciellt de elever som hade någon form av sociala problem eller alkohol och 

drogrelaterade problem. 

7 Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka tio högstadielärares uppfattningar om läxor. Det 

som framkommit i denna studie är att lärarens syn på läxor varierar och är komplex. Läxan 

som fenomen hos lärarna är komplext på så vis att det finns inte endast en syn på vad läxan är 

eller hur läxan ska vara eller vilka möjligheter och svårigheter den för med sig. Lärarna har 

olika uppfattningar om definitionen av läxa. Det förekommer i studien tre olika definitioner, 

läxa som ska göras utöver ordinarie lektionstid, hemuppgift och repetitionsuppgift. Dessa 

definitioner kan påverka lärarnas syn på hur de ser och utformar läxan i undervisningen. Två 

av definitionerna, läxa som ska göras utöver ordinarie lektions tid och hemuppgift går att 

utröna i studiens definition om hur läxa definieras. Det är Ne.se (odat se sökord läxa) 

definition om att läxa är en uppgift som ska göras i hemmet och Lundgrens (1996) definition 

om att läxan ska göras på elevernas fria tid. Den definition som motsäger studiens definition 

är att läxa är det samma som repetitionsuppgift. 

Utifrån studien går det att se att det inte finns någon tydlig teoretisk linje utan alla tre teorier 

finns definierade bland lärarnas syn på läxan. Den teori som är den mest centrala är dock 

behaviorismen där de flesta av lärarna ser läxan som en övning och repetition där kunskaper 

ska övas och nötas in, speciellt faktakunskaper i form av olika begrepp eller glosor men också 

öva tempot i skrivning eller att läsa en text högt. Behaviorismen syns också tydligt genom att 
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många av lärarna ser på läxan som ett straff för eleverna om de inte har gjort det de ska på 

lektionerna eller flamsat och tramsat på lektionen. Detta resultat bekräftas också av 

forskningen både utifrån Epsteins (1988) och Westlunds (2004) forskning där de kallar denna 

funktion som läxa som övning och läxa som straff men också Österlinds (2001) studie där 

flertalet av lärarna ofta ger läxor som är baserat på rutinartade övningsuppgifter men också att 

eleverna ska läxa texter. Det som också kan bekräftas av denna studie, i likhet med Östlinds, 

är att lärarna inte ger läxor som är av problemlösande karaktär. Det som också denna studie 

stärker är Hellstens (2000) ena syn om hur läxan kan ses i undervisningen. Utifrån denna 

studie påvisar lärarna att den syn de flesta delar är att läxan ses som en övning och repetition 

där fakta ska nötas in. Hellsten menar att detta synsätt på läxan i undervisningen är att läxan 

ses som ett sätt att förbereda eleverna inför en redovisning av deras kunskaper där läxan ofta 

bygger mycket på övning repetition och innötning. Detta stärker denna studie men hos en 

lärare är också denna faktaredovisning till för att eleverna ska kunna visa sina förmågor 

lättare. Det andra synsättet hos Hellsten syns minimalt men endast hos en lärare där hen låter 

eleverna själva få välja glosor och nivå på glosorna.  

Varför de flesta lärarna tillämpar läxan som övning och repetition i undervisningen trots att 

det inte finns stöd för läxan i läroplanen kan bero på att tiden i skolan är knaper, vilket också 

kommenterats ifrån få av lärarna. Lärarna har inte tiden till att lägga mycket av 

undervisningstiden på repetition av exempelvis faktakunskaper eller glosinövning. Lärarna 

har ett tajt schema för att kunna dels undervisa om allt men också se till att eleverna lär sig 

och utvecklar det de ska utifrån styrdokumenten. Eleverna ska dock lära sig allt i skolan men 

det är logiskt varför lärarna använder sig av läxor.   

Den teori som också är ganska central är kognitivismen då några av lärarna också ser på läxan 

som en form av förberedelse inför exempelvis ett nytt område eller förberedelse för en 

diskussion. Eleven får genom förberedelse själv ta initiativ till att titta på ett på ett tv program 

för att inhämta ny kunskap och göra den till sin egen eller titta på några sidor för att få och 

skapa egna förkunskaper om något. Kognitivismens tanke syns också genom att en lärare 

försöker ge eleverna inflytande över sina läxor. Eleven får själv ta ett initiativtagande till att 

lära sig ny kunskap och hur mycket den själv vill utvecklas då eleven får välja nivå och antal 

glosor. Läxan kan då ses som en del av elevens individuella utveckling. Läxa som 

förberedelse bekräftas också av den tidigare forskningen där Hellsten (1997) anser att läxans 

funktion kan vara att eleverna ska få förbereda sig inför något. Läxan som elevinflytande kan 

också bekräftas av den tidigare forskningen där Epstein (1988) och Westlund (2004) 
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definierar läxan som delaktighet där eleverna får möjlighet att ta kontroll över sitt eget 

lärande. Läxan som elevinflytande motsäger sig dock Östlinds studie där eleverna inte skulle 

få ha någon egenkomponerad läxa. Denna studie påvisar att eleverna ibland faktiskt får 

egenkomponerad läxa. 

Den teori som inte är central i denna studie är den sociokulturella. Den syns men endast 

tydligt hos en lärare. Detta är inom kategorin, läxan som samarbetsuppgift. Teorin syns på så 

vis att läraren hävdar att genom att skapa en samarbetsuppgift som läxa kan det bli en bättre 

språkinlärande situation än att arbeta själv. Denna syn på läxa syns dock inte i den tidigare 

forskningen. En möjlig anledning till varför denna teori inte är central kan bero på att läxa 

stipuleras som något eleverna ofta ska repetera och öva på själva under valfri tid. Detta går i 

stil med det Österlind (2004) kommit fram till om att läxan ofta består av repetitionsuppgifter, 

vilket utifrån studien sett är en del av behaviorismens tanke. Det kan också ligga i att eleverna 

har olika förutsättningar och därav lägger lärarna till största delen läxan på en övning och 

repetitionsnivå där eleverna förväntas att klara av den själv utan att ta hjälp av någon annan. 

Detta för att alla inte har den möjligheten, vilket också Cooper (2007) kommenterat att alla 

elever inte har. Detta påpekar också de intervjuade lärarna som en svårighet med läxan. 

En syn på läxan som inte inordnas inom teorierna men som ändå framkom var att några få av 

lärarna såg också läxan som en form av kontroll för att kunna kontrollera vad eleverna kan 

och inte kan. Denna syn kunde också handla om att eleverna själva får kontrollera vad de kan 

och inte kan. Denna syn stärks också av den tidigare forskning där Hellsten (1997) hävdar att 

en funktion på läxan är att ha läxan som kontroll och styrningsmedel för att kunna kontrollera 

elevernas kunskap men också så att eleverna kan kontrollera sig själva. 

Den uppfattning läraren har på läxan kan också påverka vilken syn på vilka möjligheter och 

svårigheter läxan kan ge. Som vi konstaterat ser de flesta av lärarna bland annat på läxan som 

en form av övning och repetition. Möjligheten med detta var att de kan befästa kunskaper hos 

eleverna som de inte hinner med på lektionstid. Detta stärks också av tidigare forskningen 

såsom Epstein (1988), Westlunds (2004) och Brock m fl (2007) av att en möjlighet av att se 

på läxan på detta vis är att eleven får chans att befästa kunskaper och öva på färdigheter, men 

också kunna få en förståelse för hur och när en färdighet kan användas. Detta stödjer också 

denna studie, då ett fåtal av lärarna ansåg att om eleverna fått befästa exempelvis 

faktakunskaper via övning och repetition, samt förberedelse, kan eleverna enklare visa sina 

förmågor i klassrummet. 
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 Detta stödjer också denna studie då få av lärarna ansåg att genom att eleverna via läxan 

befäst, exempelvis faktakunskaper, via övning och repetition samt förberedelse, enklare 

kunna visa sina olika förmågor i klassrummet. 

Lärarna såg också möjligheten av läxan i undervisningen att den kan träna ansvarstagande och 

öva på att studera. Dessa stärks också av den tidigare forskningen hos Westlund (2004) och 

Brock (2007). De menar att läxan kan öva ansvarstagande och studieteknik. Få av lärarna såg 

också möjligheten i att läxan kan bespara tid. Detta stärker också den tidigare forskningen av 

Hellstens (1997) studier men inom Hellstens studier kan det som lärarna ser som fördel vara 

en funktion med läxan, att läxan ges endast för att bespara tid, vilket Hellsten (1997) ser det 

som. Detta tyder ytterligare på att läxan är väldigt komplex då vissa lärare kan se det som en 

fördel och andra kan se det som en funktion. 

Den svårighet som de allra flesta lärarna uppfattade var att alla elever har olika förutsättningar 

med att kunna göra läxan både vad gäller elevens kapacitet och hemförhållanden. Detta 

resultat stärks också av Coopers (2007) forskning som hävdar att en nackdel med läxan är att 

eleverna kan ha olika förutsättningar. Cooper kom också fram till att krav kan komma från 

föräldrarna vilket gör att eleverna kan känna prestationskrav. Denna svårighet framkom också i 

denna studie hos en utav de intervjuade lärarna. Min studie påvisar också att svårigheten kunde ligga i 

att eleverna ställer höga krav på sig själva, vilket kan göra att läxan blir negativ för dem. 

Några av lärarna såg också att svårigheten med läxan kunde vara att den kan skapa stress för 

eleverna vilket också Westlund (2004) stärker som en nackdel med att ha läxan. Westlund 

påpekar också att en nackdel kan vara att läxan kan gå ut över elevernas fria tid och 

familjelivet vilket också min studie stärker. En av lärarna påpekade att eleverna aldrig blir 

lediga då de även måste arbeta med skolarbete hemma. Det framkom också i denna studie att 

en av lärarna påpekade att det kan bli slitningar mellan föräldrar och elever. Detta stärker 

också Kohn (2006) och Cooper (2007) som svårigheter. Studien visar också utifrån en lärare 

att läxan kan skapa problem mellan lärare och elev. 

Denna studie visar också att för få lärare kan svårigheten med läxan vara att elever kan känna 

en form av misslyckande. Detta genom att eleverna kan känna att de måste uppnå 100 procent 

perfektion och att de har svårigheter att nå detta. Känslan av misslyckande kunde också 

skapas på så vis att om elever har problem och anser att läxan är svår blir det endast ett sätt 

för dem att visa sitt misslyckande på. Detta påvisas dock inte i den tidigare forskningen. 
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Studien också påvisar är att alla lärarna anser att läxan ger effekt på elevernas lärarande på 

olika vis vilket också stärks utav Coopers (2007) resultat. Cooper menar att läxan kan ha 

effekt på äldre elevers lärande.  

7.1 Metoddiskussion  
Metoden som valts för denna undersökning har ändå utlöpt väl. Pilotstudien bidrog till att 

några av frågorna i undersökningen ändrades i form av att något ord byttes ut för att förtydliga 

och få frågor lades till. För att förbättra studien kunde frågor kring hur lärarna anser att läxan 

kan ge legitimitet ha lagts till då detta inte utrönts bland intervjufrågorna (Se bilaga 2). Hade 

studien tillämpat andra frågor och andra lärare med annan erfarenhet och bakgrund hade 

studien förmodligen fått ett annat resultat. Detta är dock något vi endast kan spekulera i. Den 

semistrukturerade intervjuformen var till yttersta fördel för denna intervju då det gick att 

ställa följdfrågor för att få förtydliganden i vissa områden och följa upp trådar som lärarna 

uttryckte. Det går dock diskutera huruvida intervjufrågorna kan ha varit ledande men för att få 

koncisa svar lämpade sig ändå den semistrukturerade ypperligt bra.  

Studien kan dock inte ge någon generell bild då endast 10 lärare intervjuades. Detta var inte 

syftet med studien men för att kunna ge en generell bild bör en komplettering av exempelvis 

en enkätundersökning göras. Detta hade bidragit till att öka både reliabiliteten och validiteten 

samt att studien också hade blivit av en kvantitativ art och möjliga generaliseringar hade 

möjliggjorts. En tilläggning av fler intervjuobjekt hade också bidragit till att öka validiteten 

för studien. Det fanns dock inte utrymme till detta på grund av den tidsram som givits för 

studien. Reliabiliteten och validiteten är ändå hög då studien har fått ut koncisa svar utifrån 

det ramverk som byggts upp och använts samt att tidigare forskning till viss del stödjer det 

som framkommit ifrån intervjuobjekten. 

7.2 Slutsats 
Avslutningsvis kan vi konstatera att läxan är ett komplext fenomen och som lärarna tillämpar 

i deras undervisning i olika utsträckning och framförallt i olika syften. Lärarna är också 

medvetna om svårigheterna med läxan och försöker anpassa dem. Läxan som inlärningsmetod 

är också komplex då den går att se utifrån studiens tre teorier, behaviorismen, kognitivismen 

och det sociokulturella, men läxans plats i skolan ses av flest lärare som behavioristisk, en 

form av övning och repetition där kunskaper ska befästas. Det denna studie dock inte kan 

uttala sig om är huruvida lärarna anser att läxan har en stor effekt i jämfört med den tid 

eleverna lägger ned på läxorna. I detta finns det utrymme för vidare forskning. Slutligen 
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skulle det vara intressant att undersöka huruvida läxa som inlärningsmetod skiljer sig åt 

mellan de olika ämnena.  
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Bilaga 1 - Medgivandeblankett  
 

Jag heter Frida Sedig och studerar till lärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Jag skriver en examensuppsats om hur sex högstadielärare ser på läxor.  

Det datamaterial som samlas in i denna intervju kommer endast att användas till min 

examensuppsats som behandlar läxor och hur lärarna ser på användningen av läxor i 

undervisningen. 

Denna intervju kommer att spelas in med anledning av att jag ska kunna återge det ni 

uttrycker i studien. De svar som ges kommer att behandlas konfidentiellt genom studien och 

ni kan när som helst avbryta intervjun. Medverkandet är också frivilligt. Det är endast jag och 

min handledare som får tillgång till datamaterialet. 

Vid ett godkännande av denna uppsats får ni gärna ta del av denna studie, skriv då ned er 

mailadress nedanför. Efter uppsatsens godkännande kommer intervjumaterialet att makuleras. 

Jag ger mitt godkännande att uppgifterna som ges i denna intervju får användas till denna 

studie. 

Ort och datum 

______________________________________ 

Underskrift 

______________________________________ 

Namnförtydligande 

______________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Bakgrund  

Kvinna 

Man 

Vilka ämnen undervisar ni i? 

Antal verksamma år? 

Uppvärmningsfrågor  

1 Vad betyder ordet läxa för er? 

 

2 Använder ni er av läxor i er undervisning? 

Ja – varför, hur ofta? När? 

Nej – varför inte. Gå direkt till fråga två i rubriken administrativt och tidigare forskning 

Behaviorismen och tidigare forskning 

1 Använder ni läxan som ett verktyg för att överföra kunskap till eleverna? 

Om ja – varför 

Om nej – varför inte  

 

2 Ger ni läxor där eleverna får öva på kunskaper de fått i undervisningen? 

Om ja – varför 

Om nej – varför inte 

 

3 Ger ni läxa till elever som misskött sina arbetsuppgifter? 

Om ja – varför 

Om nej – varför inte 

 

4 Ger ni någon form av positiv respons om eleverna utfört läxan väl? 

Kognitivistiska och tidigare forskning 

1 Ser ni på läxan som ett verktyg för eleverna till att själva inhämta ny kunskap? 

Om ja – utveckla 

Om nej – varför inte? 

 

2 Anser ni att läxan är elevens ansvar att se till att den blir utförd? 

Om ja – varför, motiv? 

Om nej – varför inte? 

 

3 Ger ni läxor där eleverna själva får förbereda sig och leta fram information inför, exempelvis 

ett nytt arbetsområde? 

Om ja – varför 

Om nej – varför inte 

 

4 Ger ni läxor av en undersökande karaktär? 

Om ja – varför 

Om nej – varför inte 

Sociokulturella och tidigare forskning 

1 Ger ni läxor där eleverna förväntas samarbeta, arbeta i grupp? 

Om ja – varför  

Om nej – varför inte? 

 

2 Ser ni på läxan som något eleven förväntas ta hjälp av andra för att klara av exempelvis 

föräldrar och klasskamrater? 
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Om ja – varför 

Om nej – varför inte 

Tidigare forskning  

1 Använder ni läxa som en form av informationskanal till elevernas vårdnadshavare? 

Om ja – utveckla 

Om nej – utveckla 

 

2 Existerar det någon möjlighet för eleverna att få hjälp med läxan på deras skoltid exempelvis 

läxhjälp? (gå in på när läxorna ska göras) 

Om ja – varför och hur 

Om nej – varför inte?  

 

3 Har ni någon form av läxpolicy på er skola? 

Om ja – utveckla 

Om nej – varför inte 

 

4 Tror ni att läxa ges för att det förväntas av lärare att ge läxa?  

Om ja – utveckla 

Om nej – utveckla 

 

5 Hur upplever ni att läxorna påverkar eleverna, positivt, negativt? 

Utveckla 

 

6 Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att använda läxa i undervisningen? 

 

 

Något ni vill tillägga? 

 

 


