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Sammanfattning 

Studien undersöker om, hur och i sådana fall varför lärare i årskurs 1–3 använder läxor och 

lärarnas attityder till att använda läxor eller inte. För att kunna svara på detta formulerades tre 

forskningsfrågor som låg till grund för studien som fokuserade på läxans användning och 

effekter, inom vilka ämnen och vilka olika typer av läxor som används. Den insamlade empirin 

bestod av tolv enkätfrågor där 45 verksamma lärare inom årskurs 1–3 från en kommun i Sverige 

besvarade studiens enkät. Enkäternas resultat redovisades tematiskt utifrån studiens 

forskningsfrågor som är kopplade till studiens syfte.  

 

Resultatet visar att majoriteten av de 45 lärarna använde läxor. Det var endast åtta lärare som 

svarade att de valt att utesluta läxor helt från sin undervisning. Studien visar att beslut om läxors 

användning har överlämnats till samtliga lärare och det har visat sig att lärare arbetar väldigt olika 

med läxor. Resultatet visar att det finns positiva effekter med läxor och att det är ett självklart 

komplement till skolans kunskapsinlärning. Resultatet visar även att läxor är problematiskt och 

det ifrågasätts varför läxor ska användas i de tidiga skolåren. Det framgår att läxor kan medföra 

negativa effekter då alla elever inte har samma förutsättningar att klara av läxor hemma. Vidare 

ifrågasätts läxors användning då de är tidskrävande och tar mycket tid från elevers 

fritidsaktiviteter och kan skapa stress hos eleverna.  

 

Nyckelord: läxor, lärare, effekter, didaktik. 
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1. Inledning 

Att använda läxor eller inte är en fråga som diskuteras bland lärare, elever och vårdnadshavare. 

Läxan har under en längre tid varit ett debattämne där åsikterna är många och omfattande som 

väcker känslor, både inom och utanför skolans ramar då det finns åsikter kring läxan som 

fenomen. Lärarnas synsätt på läxor kan ur ett didaktiskt perspektiv problematiseras då läxan inte 

endast berör eleverna utan även vårdnadshavare och andra personer i elevens närhet. För många 

kan läxan ses som en tradition där läxan fungerar som ett komplement för undervisningen och ett 

sätt för eleverna att befästa kunskap. I nuvarande styrdokument existerar inga regleringar 

angående läxor och som det ser ut idag är det upp till varje skola att bestämma egna regler om 

läxor. Då läxor inte nämns i styrdokumenten kan det skapa funderingar över om läxan ska 

användas eller inte och vilka typer av läxor som är att föredra. Det finns en förväntning om att 

alla borde veta vad läxor är, hur läxor ska genomföras och hanteras samtidigt som man inte alltid 

reflekterar över konsekvenserna med läxor då elevers hemförhållanden och förutsättningar ser 

olika ut.  

 

Eftersom läxor har visat sig vara ett frekvent inslag i skolans tidiga år men att det samtidigt inte 

finns några som helst bestämmelser kring hur lärare ska arbeta med detta, så anser vi som 

blivande lärare att läxors användning är något som är väl värt att reflektera över. Studien kommer 

att handla om verksamma lärares resonemang om och motiveringar till att de väljer att använda 

eller utesluta läxor i skolans tidiga skolår. Studiens ämne är av intresse för lärare och för blivande 

lärare då forskning dessutom pekar på att läxor är ett outvecklat forskningsområde inom skolans 

värld.  
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2. Bakgrund 

Synen på läxor har förändrats och diskuteras över tid. Det finns ingen bestämmelse eller skollag 

som säger att lärare ska eller inte ska använda läxor. Men de allra flesta barn kommer i kontakt 

med läxor redan i lågstadiet. Enligt Skolverket (2014) blir eleverna tilldelade läxor som underlag 

för att uppnå kunskapskraven, då det förs resonemang om att tiden i skolan inte räcker till. I 

samband med detta får eleverna tillfälle att utveckla kunskaper och möjlighet till planering av sin 

egen studietid (2014, ss. 5–11). I detta avsnitt kommer vi att redogöra för definitioner av olika 

varianter av läxor. Vi presenterar också en historisk tillbakablick gällande de svenska läroplanerna 

redovisas.  

 

2.1 Definitioner av läxa 

 

Skolverket (2014) har med hjälp av forskarna Strandberg och Westlund tagit fram materialet 

”Läxor i praktiken”. Materialet beskriver att de flesta läxor har som syfte att utveckla elevers 

kunskap men detta är inte enda anledningen till varför läxor behövs. Läxor är också ett verktyg 

för att eleverna ska hinna lära sig allt de behöver kunna, då tiden i skolan inte alltid räcker till.  Att 

ta eget ansvar och planera för sina läxor kan också leda till att elever utvecklar en god studievana 

(Skolverket, 2014, s. 13). En läxa är ett vanligt förekommande inslag i skolans verksamhet och tas 

många gånger för självklar inom skolan där läxan ses som en skoluppgift som ska göras hemma 

och utanför skolan (Alm, 2014, s. 33). Läxor tas ofta hem för att utföras efter skoltid och 

påverkar därmed inte bara eleven i fråga, utan även familj och andra människor i elevens 

omgivning. Trots att läxor ofta används inom skolverksamheten tycks en problematik finnas i att 

definiera begreppet läxa. Det finns olika sätt att definiera vad en läxa är för något och det verkar 

inte finnas någon allmän definition av begreppet som forskare har enats om (Skolverket, 2014, s. 

9). Det finns således ingen explicit definition och i en rapport gjord av Ingrid Westlund kan man 

läsa följande: ”Det tycks inte finnas en generell definition av vad läxor är och en generell 

definition kan slå helt fel i förhållande till enskildheterna” (Westlund, 2004, s. 78). Vidare belyser 

Hellsten (1997) problemet och menar att alla människor vet vad en läxa är fram tills att en 

definition behöver göras (1997, ss. 205–206).   

 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver ordet läxa som ”en avgränsad skoluppgift för hemarbete”. 

Detta verkar höra till en av de vanligare tolkningarna och kan liknas vid den definition Cooper 
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(1989) gjort: ”Tasks assigned to students by school teachers that are meant to be carried out 

during non-school hours” (1989, s. 86). Hellsten (2000) hävdar att läxor är arbete som inte utförs 

på lektionstid. Vidare skriver Hellsten (2000) om att läxor dock inte behöver utföras hemma, utan 

kan göras på exempelvis en rast eller annan tid som inte är lektionstid. 

 

2.2 Olika varianter av läxor 

 

I stödmaterialet ”Läxor i praktiken” tas fem olika varianter av läxor upp: 

 

·     Repetitions- eller o ̈vningsla ̈xa: en läxa som syftar till att öva på kunskaper som presenterats på 

lektioner i skolan. Det är inget nytt material som eleverna ska öva in utan material som de 

förstått. Det skulle kunna vara glosor eller multiplikationstabellen. 

·     Förberedelseläxa: en läxa som syftar till att förbereda eleverna inför ett moment som inte 

tagits upp i undervisningen ännu. Det kan exempelvis vara att läsa ett kapitel ur en bok 

eller dokumentera något i sin hemmiljö som ligger till grund för ett fortsatt arbete i 

klassrummet.  

·     Innehåll som finns utanför skolan: eleverna behöver få kunskapsinnehåll som inte finns inom 

skolan. Det kan exempelvis vara att eleverna ska ta kontakt med sin närmiljö genom en 

intervju med en person.  

·     Komma ikapp: en läxa för att eleven behöver komma ikapp något de missat i 

undervisningen. Denna sortens läxa rör de elever som inte nått målen för arbetet av 

någon anledning. 

·     Rikare underlag för bedömning och betyg: en läxa som ska ge läraren material för att kunna göra 

en bedömning (Skolverket, 2014, ss.13–14).  

2.3 Historisk tillbakablick  

I följande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick över styrdokument och hur läxor har 

behandlats inom läroplanerna. Inom samtliga läroplaner som varit befintliga i Sverige har läxors 

användning och roll skiftat mellan styrdokumenten och slutligen försvunnit helt. För studien är 

detta relevant då det är av stor vikt att lyfta fram hur undervisningsuppdraget har formulerats 

inom samtliga läroplaner, där förändringen i relation till lärarens uppdrag påverkas av läroplanens 

förändring. Enligt Wahlström (2016) handlar en läroplan om vad som bör räknas som viktiga 

kunskaper i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt, som därefter väljs ut och representeras inom 

skolan (2016, s. 11). Florin-Sädbom (2015) skriver i sin avhandling om att utbildning och politik 
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hör ihop, vilket i sin tur skapar de styrdokument som speglar läroplanens uppdrag att reglera 

styrningen av skolan och undervisningen (2015, s. 20). Detta innebär att en läroplan inte endast 

ses som ett styrningsdokument för skolan utan även som ett pedagogiskt verktyg för lärares 

planering och genomförande av undervisning. Läroplanen består av en struktur utifrån urval av 

kunskap, värden och förmågor, ämnesinnehåll och undervisningsformer samt hur undervisningen 

ska uppnås. Vidare besvarar läroplanen de frågor som berör lärarens didaktiska val inom 

undervisningen. Dessa frågor är således av följande karaktär: Vilka är målen med undervisningen? 

Hur ska innehållet organiseras? Varför och i vilket syfte? (Wahlström, 2016, ss. 76–77). 

 

Avhandlingen beskriver läroplansförändringar som har skett, med syfte att skapa ett underlag för 

lärarens arbete med att tolka läroplanen då det finns svårigheter i lärarens arbete med att omsätta 

läroplanen i praktiken (Florin-Sädbom, 2015, ss. 20–21). Vidare beskriver Florin-Sädbom (2015) 

om uppkomsten av läroplanen och hur varje tid betraktas i sitt eget historiska sammanhang, då 

läroplanerna är påverkade av den tid då de skapades. Förändringar av läroplanen speglar 

samhällsutvecklingen och de ideologiska samhällssyner som i olika grad bejakar influenser av 

olika etniskt och kulturellt ursprung (2015, ss. 19–20). Nuvarande läroplan och dess utformning 

av betygsskalan uttalar sig Florin-Sädbom (2015) på följande sätt: ”grundar sig på omarbetningar 

och revideringar av tidigare reformer som var och en har förändrat skolans förutsättningar och 

gett lärare nya direktiv” (2015, s. 20). 

 

Lundgren (2014a) redogör för dagens skola som har växt fram genom de förändringar som har 

skett i samhället, så som att utvecklingen mellan bondesamhället och ett mer industrialiserat 

samhälle har lett till ”nya verktyg, ändrade arbetsformer och arbetsorganisationer som ställde krav 

från såväl samhälle som individen på nya utbildningar” (2014a, s. 135). Vidare menar Lundgren 

(2014a) att skolans uppdrag har en lång historia bakom sig som beror på den politiska och 

samhälleliga utformningen. Under 1700-talet framställdes organisationen av barnomsorg och 

utvecklades allt tydligare under 1800-talet (2014a, s. 102). Den svenska folkskolan växte fram vid 

mitten av 1800-talet då den allmänna folkundervisningen infördes ”Skolan uppfattades som 

statens och kyrkans förlängda arm som skulle skapa ett ”lydigt” och nationellt medvetet folk” 

(Skolverket, 2011c, s. 34). Skolan ansågs ha rollen att fostra människan efter god arbetskraft och 

göra människan delaktig inom det kulturella arvet i kombination av en kristen tro. Under 1900-

talet började kunskap om en god arbetskraft att efterfrågas allt mer, vilket gjorde att 

arbetsmarknaden ställde högre krav på utbildningen. I samband med folkrörelsen förändrades 

Sverige då samhället industrialiserades och demokratin utvecklades i takt med att utbildningen 
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dessutom blev ett krav för samhällsmedborgarna (Skolverket, 2011c, ss. 34–35). Fram till 1950-

talet övergick skolplikten till en gemensam folkskola för att därefter delas upp i ytterligare 

skolformer som fortsättningsskola och realskola. Därefter skedde en ytterligare förändring i 

samhället då en nioårig gemensam grundskola slutligen bildades år 1962 (Wahlström, 2016, ss. 

24–25). Samtidigt som den nya svenska grundskolan bildades skapades även läroplanen Lgr 62 

och i samband med att läroplanen infördes förändrades även synen på den traditionella läxan så 

som att “hemuppgifter bör [...] vara frivilliga för eleverna” (Lgr 62, ss.70–71). Fokus låg dock på 

att det viktigaste arbetet sker i skolan under lektionstid. Hellsten (1997) beskriver att läxor skulle 

vara ett komplement till arbetet i skolan och en möjlighet att befästa kunskaperna. Därmed sågs 

läxorna som en naturlig del av skolan (1997, s. 206). Detta överensstämmer med vad Alm (2014) 

nämner om läxor: ”I läroplanen från 1962 kunde man läsa att läxan var en form av arbetsfostran 

och ett sätt att inhämta kunskap” (2014, s. 52). Vidare i Lgr 69 beskrivs hur undervisningsformer 

och arbetssätt ska skapas utifrån varje situation där läraren ansvarar för ständig förbättring av 

undervisningen: ”Vilka undervisningsformer eller arbetssätt som bör användas i utbildningen kan 

vanligen inte generellt anges, och det är varken önskvärt eller möjligt att ge anvisningar för varje 

uppkommen situation” (Lgr 69, s. 16). Enligt Lundgren (2014a) skedde en förändring av 

utbildningens omfattning och organisation i slutet av 1960-talet och slutet av 1970-talet vilket 

berodde i viss mån på utvecklingen av ett ”kunskapssamhälle” där utveckling av den ekonomiska 

tillväxten och forskning hade stora framgångar i samhället. I samband med detta berördes 

skolpolitiken genom att förskolan fick en större plats inom utbildningsdebatten och att det 

skedde stora förändringar via decentraliseringen och maktstyrningen. Under 1970-talet ledde 

decentraliseringen till en starkare politisk makt på lokal nivå, som kom att synas i den 

pedagogiska inriktningen och skapade kravet för att barn skulle ha tillgång även till förskola och 

daghem (2014a, ss. 101–102). Skolans viktigaste uppgift under 1970-talet var att erbjuda nya 

kunskaper men även att skolan skulle utbilda eleverna i att leva ett demokratiskt och ansvarsfullt 

samhällsliv (Lundgren, 2014a, s. 110).  

 

I samband med förändringarna formades grundskolans tredje läroplan Lgr 80 (Lundgren, 2014a, 

s. 109). Tidigare ansågs skolan vara neutral inom de demokratiska frågorna men övergången till 

Lgr 80 ledde till att skolan numera ska: ”medvetet verka för dessa värderingar och fostra eleverna 

till att respektera dem” vilket ledde till att skolan inte fick bli passiv till de grundläggande 

värderingarna (Skolverket, 2011c, s. 37). Enligt Lgr 80 är den grundläggande uppgiften att 

komplettera hemmet gällande fostran: ”Huvudansvaret vilar alltid på hemmet. I samarbete med 

hemmen har skolan ett medansvar för att barnen utvecklas till demokratiska och ansvarstagande 
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människor” (Lgr 80, s. 17). Lundgren (2014a) beskriver att läroplanen satte nya mål med en 

förståelse för att en lokal anpassning krävdes för att kunna nå målen vilket ledde till att varje 

skola skulle utforma en ”lokal arbetsplan utifrån läroplanen och sina förutsättningar” (2014, ss. 

109–110). Inom ”Skolans mål” betonas likvärdig utbildning som handlar om att alla barn oavsett 

kön, sociala och ekonomiska förhållanden skall ha samma möjlighet till utbildning och där 

skolans insatser ska verka utifrån varje elevs intresse och förutsättningar (Lgr 80, s. 14). I 

Hellstens (1997) beskrivning av Lgr 80 nämns läxornas utformning som en väsentlig del av 

skolan. Vidare framstår läxan som en uppgift som tränar eleven att ta ansvar, befästa kunskaper 

och utveckla färdigheter. Det ges även riktlinjer gällande läxors innehåll och hur hjälp kan ges till 

elever som av olika anledningar inte kan utföra läxarbetet i hemmet (1997, ss. 206–207).    

 

Under 1990-talet skedde stora förändringar inom skolans utveckling där beslut och utvärderingar 

gällde på alla nivåer så som nationellt, kommunalt och lokalt på varje skola. Skollagen styrdes via 

riksdag och regeringen utifrån en nationell uppföljning. Den lokala nivån hade i uppdrag att 

erbjuda skolorna de resurser och förutsättningar som krävdes för att driva varje verksamhet 

utifrån skollagens innehåll och riktlinjer (Lundgren, 2014a, ss. 113–117). Inom denna tidsperiod 

ökade decentraliseringen av skolan, då det statliga ansvaret övergick till ett kommunalt ansvar. 

Kommunernas skolor fick mer självstyre och möjlighet att göra en mer lokalt anpassad 

utbildning. I samband med detta fick även skolan mer fokus på grundläggande demokratiska 

värderingar: ”Skolan skulle med andra ord inte bara lära ut demokratikunskaper, utan också 

fungera som en slags arena för demokratiskt handlande” (Skolverket, 2011c, s. 38). Inom Lpo 94 

beskrivs skolans mål och riktlinjer utifrån en konkretisering på en lokal nivå för att ge alla elever 

möjligheten att nå de mål som strävas efter (Lundgren, 2014a, ss. 115–116). Vidare poängteras 

vikten av varierade arbetsformer som sker individuellt och i grupp, där skolans ansvar är att 

förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling. Utvärdering och 

planering skall läraren göra tillsammans med eleven (Lpo 94, ss. 13–14). 

 

I läroplanen Lpo 94 framgår det inte om läxor ska förekomma som en del i undervisningen eller 

ges ut till eleverna. Varken ordet läxa eller hemuppgift syns någonstans i läroplanen, däremot 

framgår det att det ska vara ett mer personligt ansvar hos eleven gentemot sin inlärning. Läraren 

har ett större ansvar att förmedla information om elevens kunskapsutveckling till vårdnadshavare 

”skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (Lpo 94, s. 13).  
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Övergången till den nuvarande läroplanen Lgr 11 ledde till en tydligare struktur och 

konkretisering av skolans krav för så väl lärarna som för eleverna och vårdnadshavare. I övrigt är 

Lgr 11 snarlik med den tidigare läroplanen Lpo 94, så som att begreppen läxa eller hemuppgift 

inte finns med. Skolan får i uppdrag att genomföra en likvärdig utbildning och hänvisar till ett 

utökat ansvar hos eleven för sina studier och utveckling av förmågor (Skolverket, 2011a, s. 13).   

 

2.4 Sammanfattning av läroplanerna 

 

Genom en historisk tillbakablick framgår det att i de tidigare läroplanerna har riktlinjer 

formulerats kring läxors användning, både vad gäller planering och utförande av läxor, samarbete 

med vårdnadshavare och individanpassning. Till skillnad från dagens styrdokument där det inte 

finns några regler eller målsättningar med läxor och att skolan idag inte har i uppdrag att ge läxor 

till elever men trots detta förekommer läxor på de allra flesta skolor idag.  

Samtliga läroplaner som har nämnts ovan använder sig av samma rubriker som, mål och riktlinjer, 

riktlinjer för arbetet, metoder och planering av undervisning men Florin-Sädbom (2015) anser att den 

nuvarande läroplanen har blivit allt mer resultat- och målstyrd (2015, ss. 20–21). Styrningen av 

mål och riktlinjer har även lett till ett förändrat kunskapsuppdrag där läraren ställs inför samma 

uppgifter men ges möjlighet att tolka och genomföra undervisningen på olika sätt. Vidare nämner 

Florin-Sädbom (2015) genomförandet av undervisningen som handlar dels om att sätta sig in i 

kursplanens struktur men även om att konkretisera undervisningens mål, där ämnesinnehåll, 

arbetsmetod och utveckling av elevens förmågor ingår (2015, ss. 38–40). Sammanfattningsvis 

menar Lundgren (2014a) att samhället är i ständig förändring och i samband med detta så utökas 

krav på skolans verksamhet och samhällsliv (2014a, s. 135). 

 

2.5 Samtida debatt om läxor  

 

Alm (2014) problematiserar användningen av läxor och diskuterar vad som representerar en bra 

läxa, och hur skolan ständigt måste analysera och synliggöra hur arbetet med läxor fungerar. 

Författaren anser att skolan måste diskutera kring läxfritt, det vill säga att motivera och bjuda in 

alla elever till en skola som bygger på utveckling av kunskap. ”I skolan kan man lättare säkerställa 

att alla elever förstår och hänger med, och det är först då, när eleverna har förstått och tycker att 

något är roligt som de kommer att söka efter mer kunskap” (2014, s. 18). Alm (2014) betonar 

vidare om skolans uppdrag att säkerställa att eleverna når målen genom att ge eleverna 

förutsättningar till att göra det. Men om så är fallet att lärarna använder läxor för att stärka 
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utbildningen så uppfyller skolan inte styrdokumentens uppdrag. Vidare nämner författaren (2014) 

att skolan måste fundera på hur eleven ska lära sig att ta ansvar för sin egen inlärning och 

poängterar att det blir svårt för alla oavsett elev. Eleverna kommer från olika hemförhållanden 

med olika förutsättningar vilket kan göra att eleverna har olika grad av svårigheter att klara av 

läxor i hemmet. Skolans sätt att lämna över ansvaret på eleven och hemmet kan leda till att läxor 

blir problematiska istället för funktionella, som i sin tur kan skada elevens motivation och 

prestationsnivå (2014, ss. 13–15).  

 

Alm (2014) talar om att debatter gärna vill betona att läxor ska befästa elevers kunskaper och att 

läxor ska kunna genomföras av eleverna själva men kontrar med att verkligheten inte ser ut så då 

eleverna inte är väl förberedda med pedagogiska verktyg inför utförande av läxan. För det mesta 

är läxorna inte utformade till varje elev och läxorna kan inte säkerställa att eleven känner 

utvecklad lust till att lära (2014, s. 38). Vidare menar Alm (2014) att det är komplext att säga vilka 

läxor som anses som bra och dåliga genom att exemplifiera flera frågor kring användningen av 

läxor: ”För vem är läxor i så fall bra respektive dåliga? Vilka elever klarar av sin läxa utan hjälp 

från föräldrarna? Vilka läxor kräver hjälpmedel (…) Har alla elever detta att tillgå hemma?” (2014, 

s.45). 
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3. Forskningsöversikt 

Följande avsnitt presenterar den forskning som studerats för studien. Forskningen har 

organiserats utifrån följande teman som är relevanta för studiens syfte: Läxor – vad är det?, 

vårdnadshavare1 och läxor, effekter av läxor och varför läxor?  Under det första temat presenteras olika 

resonemang för hur man kan se på vad en läxa är och vilka syften läxan kan ha. I det andra temat 

handlar det om vårdnadshavares syn och attityder till läxor. Inom det tredje temat ryms det 

resonemang för hur olika effekter av läxor kan se ut. Det fjärde temat berör åsikter om varför 

läxor ska användas eller inte. Till sist avslutas detta avsnitt med en sammanfattning av samtliga 

undersökningar.  

 

3.1 Läxor – vad är det?  

Strandberg (2013) skriver i sin avhandling att läxor historiskt sett och än idag har varit som en 

naturlig del av skolans undervisning. Läxor har delats ut av läraren för att genomföras utanför 

ordinarie skoltid, men utformningen om vad en läxa är har förändrats i takt med skolans 

utveckling (2013, ss. 17–18). Forsberg (2007) hävdar att alla familjeförhållanden ser olika ut och 

att alla elever inte har samma förutsättningar att klara av en läxa utanför skoltid. I samband med 

detta förklarar Forsberg (2007) att vissa skolor i Sverige idag har ändrat sin definition av läxor, 

och därmed har läxläsning under vissa lektioner, fritids eller raster (2007, s. 209).  

 

Strandberg (2013) betonar betydelsen av att lärare presenterar och följer upp elevernas läxor. 

Läxors kvalitet har inte bara med uppgiften i sig att göra utan även med hur den presenteras och 

följs upp i undervisningen. I avhandlingen presenteras att läxor har olika syften. Ett syfte enligt 

Strandberg (2013) kan vara att tiden i skolan inte räcker till och ett annat syfte med läxa är att 

eleven tränar och lär sig mer och forskaren understryker även hur viktigt det är att läxan följs upp 

i skolan. Läxor är en del av undervisningen och därför hävdar Strandberg (2013) att det är lika 

angeläget att diskutera läxors kvalitet som undervisningens kvalitet (2013, ss. 17–21). Forsberg 

(2007) instämmer i att det finns olika syften för att använda läxor och de mest övergripande är: 

repetition, förberedelse, deltagande, personlig utveckling och interaktion mellan elever, hem och 

skola (2007, ss. 219–221). 

                                                
 
1 I studien används begreppet vårdnadshavare istället för föräldrar då det anses vara mer relevant och 
professionellt. I forskning och litteratur där begreppet föräldrar används har detta bytts ut mot begreppet 
vårdnadshavare. I citat finns ordet föräldrar och detta har inte justerats.  
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Cooper (2007) skriver om att läxor kan klassificeras på olika sätt enligt olika kriterier. De olika 

kriterierna som skiljer en läxa åt är vilken mängd det ska vara på läxorna och vilket syfte läxorna 

har. Är läxan ett redan presenterat arbetsområde som ska repeteras, ett arbetsområde som ska 

förberedas eller fungerar läxan som ett straff. Vidare är ett av kriterierna om vilka färdigheter 

läxan syftar till att utveckla och hur ska eleven arbeta med läxan? I vilket socialt sammanhang är 

läxan tänkt att göras, ska den vara individuell eller med hjälp av någon i elevens närhet (2007, ss. 

3–6).  

3.2 Vårdnadshavare och läxor 

Forsberg (2007) har studerat läxors utformning och involvering av vårdnadshavare i relation till 

elevernas skolprestation. Läxor kan ses som ett påfrestande område både för vårdnadshavare och 

elever, samtidigt som läxor kan anses ha en betydande roll för elevers utveckling. För att läxor ska 

vara gynnsamma för eleven krävs en god relation mellan vårdnadshavare och elever, och att 

vårdnadshavarna är engagerade och stöttande på rätt sätt. Vidare nämns att alla 

familjeförhållanden ser olika ut och att det kanske inte är möjligt att läxor är gynnsamma för alla 

(2007, ss. 214–221). Strandberg (2013) menar att läxor kan utveckla ett samarbete mellan hem 

och skola som bidrar till undervisningens innehåll. Denna utformning av läxor grundar sig i 

vårdnadshavarnas egna livserfarenheter, vilket erbjuder eleven ett innehåll utanför skolan via 

intervjuer och samarbetsläxor (2013, ss. 53–56). Även Cooper (1989) lyfter vårdnadshavares 

engagemang inom läxområdet. Genom att använda läxor kan vårdnadshavare bli involverade i 

elevers skolarbete och ha en möjlighet att påverka elevernas skolprestation (Cooper, 1989, s. 86). 

Katz, Kaplan & Buzukashvily (2011) diskuterar att lärare och vårdnadshavare har en positiv syn 

på läxor. Deras studie visar att vårdnadshavare som känner motivation och en positiv inställning 

till läxor vanligen har barn som upplever detsamma för läxan. Betydelsen lyfts fram att lärare är 

medvetna om att vårdnadshavares attityder och värderingar av läxor speglar sig på eleverna. 

Vidare resoneras det om de positiva effekter som finns med användningen av läxor, där 

samarbetet mellan elever, vårdnadshavare och lärare är av stor vikt (Katz, Kaplan & 

Buzukashvily, 2011, ss. 380–383).  
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3.3 Effekten av läxor 

Cooper (1989) har i sin forskningsöversikt undersökt läxors effekt och lyfter negativa och 

positiva effekter som läxor kan medföra hos elever (1989, s. 86). Positiva effekter som 

presenteras av att använda läxor är att läxor förbättrar elevers studieteknik och visar att lärande 

inte bara behöver ske inom skolans ramar på skoltid, utan lärande kan ske var och när som helst. 

De positiva effekterna behöver inte bara vara akademiska utan även positiva icke-akademiska 

effekter såsom att utveckla självdisciplin, arbeta med att organisera sin tid och ta ansvar. Vidare 

nämns vårdnadshavares engagemang som en positiv effekt. Genom att använda läxor kan 

vårdnadshavare bli involverade i elevers skolarbete och ha en möjlighet att påverka elevernas 

skolprestation (1989, s. 86). Hattie (2012) tar upp positiva effekter i sin metastudie och menar att 

det krävs ett tydligt arbete i planeringen och genomförandet av läxor för att läxor ska kunna 

resultera i positiva effekter (2012, ss. 28-32). Vidare menar Hattie (2012) att läxor har en mer 

positiv effekt för de äldre eleverna, än vad läxor har på de yngre eleverna. Yngre elever kan ha en 

större utmaning för självständiga uppgifter och därmed kan läxor ge en negativ effekt på yngre 

elever (2012, ss. 27-31).  

 

Vidare lyfter Cooper (2007) att en negativ effekt som läxor kan medföra är en brist på 

motivation. Intresset för skolan blir svagare och elevers fysiska och psykiska hälsa kan också 

komma att drabbas. Läxor tar tid från elevernas fritid och andra aktiviteter och att göra sina läxor 

kan bli en pressad situation med faktorer som att bli klar på en viss tid och få ett önskvärt 

resultat. Detta kan i sin tur leda till att eleven tar till fusk och att eleverna kopierar material från 

andra elever istället för att eleven gör läxan själv. Den sista negativa effekten som listas är att 

läxor kan ge en ökad klyfta mellan låg- respektive högpresterande elever (2007, s. 7). Skolverket 

(2019) lyfter fram i sin sammanställning av Hatties metastudie att läxors effekt ansågs vara 

nummer 88 av sammanlagt 138 faktorer som kan påverka elevers lärande. Ett resultat om läxor 

som Hattie sammanställer har rätt låg effekt på elevers skolprestationer. I samband med detta 

resultat menar Hattie på att läxors utformning och regelbunden formativ återkoppling är av stor 

betydelse för att skapa positiva effekter med användningen av läxor (Skolverket, 2019a).  

 

Vidare nämner Cooper (1989) att om eleverna spenderar för mycket tid på skolarbete och läxor 

finns det en risk att eleverna blir uttråkade och gör läxan ”bara för att” vilket också kan leda till 

att elever börjar fuska och plagiera varandras läxor. Läxor kan vidare leda till prestationsångest 

och att man måste klara läxorna med goda resultat. Olika elever har olika förutsättningar och 
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prestationen kan variera beroende på hur deras sociala förhållanden ser ut. Cooper (1989) menar 

på att elever som kommer från en familj som har det mindre gott ställt kan ha svårare att prestera 

bra än en elev som kommer från familjeförhållanden som har det bättre ställt (1989, ss. 86–87).  

Cooper (2007) nämner effekter av läxors användning och menar att i vissa fall kan positiva och 

negativa effekter ske tillsammans. En läxa kan exempelvis ha en positiv effekt genom att den 

utvecklar elevens studieteknik samtidigt som en negativ effekt blir att läxan tar tid från elevens 

fritid och eleven inte kan ägna tid åt andra fritidsaktiviteter. Sammanfattningsvis finns det olika 

typer av läxor som i sin tur ger olika effekter, såväl positiva som negativa. Cooper (2007) anser att 

när man konstruerar och arbetar med läxor måste man försöka optimera de positiva effekterna 

och minimera de mer negativa effekterna läxor kan medföra (2007, s. 7). 

Coutts (2004) menar att läxor är ett komplext område och precis som Cooper (2007) nämns det 

att olika läxor kan resultera i olika effekter. De läxor som ges ut av lärare är mycket varierande 

och kan se väldigt olika ut. Faktorer såsom mängd, var och när läxan görs, om läxan betygssätts 

eller inte påverkar elevers inställning till läxor. Vidare lyfter Coutts (2004) att elever ofta påverkas 

av de negativa effekterna och att läxor i lägre åldrar inte har någon tydlig koppling till 

skolprestation (2004, ss. 183–185). 

  

3.4 Varför läxor? 

Det finns varierande åsikter kring om läxor ska vara en del av skolans verksamhet eller inte. Vissa 

menar att arbete och läxor kan jämföras med varandra och har mycket gemensamt (Corno & Xu, 

2004, s. 227). Inom skolverksamheten ingår läxor och även om läxorna anses vara 

otillfredsställande ska eleverna visa en god attityd mot läxor. Läxor kan ha olika syften och kan 

fungera för att ta lärandet utom skolans ramar, men också för att förbereda eleverna inför nya 

arbetsområden (Corno & Xu, 2004, s. 228). Läxor kräver planering och ansvar, precis som det 

riktiga arbetslivet, och i de tidiga skolåren bör läxor användas för att utveckla goda arbetsvanor 

och självkontroll för att eleverna i de senare årskurserna ska kunna ta ett personligt ansvar för 

sina läxor. Genom att ha en personlig kalender där eleverna skriver ner sina uppgifter och bockar 

av när de är klara bidrar det till en förberedelse inför framtida arbeten i yrkeslivet. Vidare pekar 

forskarna på att lärare och vårdnadshavare tillsammans ska arbeta för att uppnå en stödjande 

miljö där det finns utrymme för eleverna att ta hjälp av vuxna i deras närhet (Corno & Xu, 2004, 

ss. 227–233). 
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Coutts (2004) hävdar att vårdnadshavare ofta är framtidsorienterade när de tänker på fördelarna 

med läxor. Fördelarna med läxor kan gynna elevernas skolprestationer, skapa goda attityder och 

vanor som i sin tur kan leda till att eleverna skaffar sig vidareutbildning (Coutts, 2004, s. 183). 

Läxor beskrivs som en del av livets lärande och att man måste utföra vissa saker även fast de inte 

alltid uppfattas som roliga eller givande. Vidare skriver Coutts (2004) om att kommunikationen 

mellan eleven, hemmet och skolan är av värde för att läxor ska bli meningsfulla. Om 

vårdnadshavare vet hur de kan vara till hjälp kan det minska problematiken med läxor (2004, ss. 

183–185). 

 

Coutts (2004) har gjort fyra kategorier till anledningar varför lärare ska ge läxor. Den första 

kategorin handlar om akademiska funktioner såsom att öva, förbereda och slutföra arbete som 

påbörjats på skoltid. Nästa kategori handlar om den personliga utvecklingen hos eleven såsom att 

uppmuntra ansvarstagande och utveckla goda studievanor. Kategori nummer tre berör kontakten 

mellan skolan, hemmet och samhället. Den sista kategorin handlar om att läxor blir ett förlängt 

schema. Det arbete som inte hinner göras i skolan får bli läxarbete. Vidare tar Coutts (2004) upp 

att sambandet mellan läxans syfte och läxans utformning måste vara tydligt (2004, s. 183). Warton 

(2001) för samma resonemang och menar att eleverna måste vara medvetna om varför de ska 

göra läxor. Det blir i sin tur en utmaning för läraren att uppmuntra en god attityd gentemot läxors 

användning och att eleverna får möjlighet att lära sig både i och utanför skolan (2001, ss. 155–

159). 

 

Hellsten (1997) har analyserat litteratur som rör ämnet läxor och har listat tre tendenser som gjort 

intryck hos honom. Den första tendensen är att läxor värderas högt inom undervisning men trots 

det finns det väldigt lite om läxor i forskning och andra texter. Den andra tendensen är att i de få 

texter där det skrivs om läxor är det inte problematiserat, och läxan förblir därför en del av skolan 

som inte är analyserad. Hellsten (1997) skriver vidare om att frånvaron av problematisering tyder 

på att läxor inte tas på allvar som ett sätt att tillägna kunskap. Den tredje tendensen handlar om 

att när läxor diskuteras erhåller den ett högt värde fast den kanske inte ger några resultat (1997, s. 

215).   

 

3.5 Sammanfattning av undersökningen om läxor 

Det verkar finnas en viss problematik i att definiera och fastställa vad en läxa egentligen är. Det 

förekommer en rad olika faktorer som bidrar till hur en läxa kan se ut och beroende på hur läxan 

ser ut, kan det ge olika resultat. Den forskning som presenterats ovan har visat både positiva och 
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negativa effekter av att använda läxor. Det finns studier som betonar det positiva och som har 

slutsatsen att läxor bör vara en del av skolans verksamhet. Det positiva som visas i flera studier är 

att läxor driver eleverna till att ta ansvar för sina studier och utvecklar en god studievana. Flera 

gånger lyfts även vårdnadshavarnas inblandning med läxor fram som något positivt. Hjälp 

hemifrån framstår som viktig för eleverna och kan ge positiva effekter. Att läraren skickar med 

läxor hem gör att vårdnadshavare får en möjlighet att sätta sig in i elevernas skolarbete och får 

tillfälle att hjälpa och påverka elevernas skolprestation. Vidare diskuteras det att hjälp från 

hemmet kan bli bristande beroende på den socioekonomiska bakgrund eleven har och kan då 

vändas till en negativ effekt. Läxor kan därmed öka avståndet mellan hög- och lågpresterande 

elever. Kritik som riktas mot användandet av läxor och som diskuteras som en negativ effekt i 

flera studier, är att läxor stjäl tid från elevers fritid. Att studera är viktigt men flera forskare hävdar 

att tid utanför skolarbetet också är betydelsefullt för elevers utveckling. Spenderas för mycket tid 

åt skolarbete och läxor kan även en bristande motivation och negativa attityder uppstå mot 

skolan.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på. Studien utgår 

från didaktiska överväganden och val som läraren gör. Avsnittet tar upp didaktik, allmän didaktik 

och ämnesdidaktik, didaktiska val och den didaktiska triangeln. Sedan avslutas avsnittet med hur 

didaktik kan kopplas till läxor.  

 

De beskrivningar som görs om didaktiska överväganden och val används i ett senare skede av 

studien, i analys och diskussion kring studiens resultat om läxors användning, syfte och 

genomförande. Didaktiska val ligger till grund för studiens syfte med att undersöka om lärare 

använder eller inte använder sig av läxor, då lärarens didaktiska val speglar synen på läxornas 

utformning och syfte. Didaktikens historia och betydelse speglar olika sätt att se på skolans mål, 

innehåll och arbetsformer för läraren som för eleven.  

4.1 Didaktik 

Didaktik sägs ha sitt ursprung från grekiskans didaskein som handlade om ”att undervisa” och 

didaktikens pedagogik innefattar en lång historia där begreppet innefattar ”det som kan läras ut 

och det som lärts ut”. Inom svensk pedagogik har ordet didaktik länge haft en betydande roll för 

den metodik som används inom skolans verksamhet (Lundgren, 2014b, ss. 141–142). Som 

nämnts tidigare i bakgrundsavsnittet, avsnitt 2.4, fick utbildningen en allt mer betydande roll för 

samhället och individen i samband med industrisamhället som tog form under slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet. Därmed skapades ett större arbete inom skolans verksamheter där 

didaktiken även fick en mer betydande roll för läroplaners struktur och hur urvalet av 

arbetsformer och undervisningsmetoder skulle utvecklas. Vidare beskriver Lundgren (2014b) att 

denna utveckling ledde till en ökad uppfattning om lärande och kunskap, där 

undervisningsmaterial skapades utifrån syftet att effektivisera och individualisera arbetet genom 

att materialet blev mer självgående (2014b, ss. 202–210). 

 

De grundläggande delarna för didaktikens frågor är: ”Vad? Varför detta? Vad vill jag som lärare 

att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?” (Liberg, 2014, s. 336). För att 

läraren ska kunna avgöra vilket innehåll som är mest relevant krävs det att läraren använder sig av 

styrdokument och kursplaner som understryker skolans uppdrag. Det övergripande syftet med 
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undervisningen är att eleverna ska ges möjlighet till kunskapsutveckling där undervisning och 

lärande står i relation till varandra. Vidare nämns det att strukturen av undervisningen ska bestå 

av ett möte mellan ämnesinnehåll och eleven, där det som eleven lär sig dessutom följs upp och 

påverkar den fortsatta undervisningens planering och utförande (Liberg, 2014, ss. 340–341). 

 
Wahlström (2016) instämmer i denna beskrivning om att de didaktiska frågorna berör 

undervisningens och inlärningens teori och praktik. Didaktiken ställer alltså frågor om vad som är 

målet för lärandet, varför målet ska motiveras för eleven och hur innehållet ska genomföras (2016, 

s. 131). Lindström och Pennlert (2016) tar resonemanget vidare och menar att didaktik är läran 

om planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Didaktikbegreppet innefattar 

även frågor om förhållandet mellan skola, samhälle och den enskilde individen som påverkar 

undervisningen (2016, ss. 18–21).  

 

Berg (2011) diskuterar den didaktiska frågan vad som syftar till vad i undervisningens innehåll 

som är viktigt att förmedla till eleverna. Den didaktiska frågan varför handlar om undervisningens 

motiv, det vill säga varför läraren ska undervisa om ett visst innehåll och varför eleven ska lära sig 

detta. Vidare nämns att den didaktiska frågan vem handlar om eleverna i undervisningen och 

relationen mellan lärare-elev. Till sist skriver författaren (2011) att den didaktiska frågan hur 

handlar om hur innehållet ska förmedlas till eleverna utifrån olika undervisningsmetoder (2011, 

ss. 15–17).  

 

4.2 Allmän didaktik och ämnesdidaktik 

 

Didaktiken är uppdelad i två olika delar: allmän didaktik och ämnesdidaktik. Den allmänna 

didaktiken behandlar undervisningen generellt och ämnesdidaktik innefattar ett specifikt ämne 

(Berg, 2011, s. 15). De två didaktiska inriktningarna har växt fram på olika arenor samtidigt som 

de alltid varit beroende av varandra. Allmän didaktik avser att val av undervisningsinnehåll bör 

vara en didaktisk fråga som behandlar förmågan att kunna identifiera det kunskapsinnehåll som 

anses vara mest relevant för elevens bildningsprocess. Det som håller isär de två didaktiska 

inriktningarna från varandra är att allmän didaktikens teorier om bildning hämtar inspiration från 

människans livsvillkor och vad det betyder att utvecklas som människa i existentiell mening. 

Ämnesdidaktikens teorier om bildning handlar om inspiration och förebilder som kommer från 

universitetets ämnesdiscipliner (Wahlström, 2016, ss. 133–135). Brante (2016) menar att allmän 

didaktik och didaktisk planering inte kan användas utan ämnesinnehåll, eftersom didaktikens 

teoretiska tankegångar används i relation till undervisningens innehåll. Allmän didaktik är i 
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relation till begreppet ämnesdidaktik om vilka kunskaper som är grundläggande för lärarens 

arbete och för lärarprofessionen (2016, ss. 53–56). Vidare anses begreppet ämnesdidaktik vara 

starkt etablerat, men att begreppet studeras för lite och istället tas för givet i olika 

undervisningssammanhang, då undervisning av ett visst ämne och elevernas socioekonomiska 

bakgrund går in under de ämnesdidaktiska frågorna. Att stärka lärarens arbete kräver 

vetenskapliga didaktiska kunskaper, vilket dels innebär ämneskunskaper men även kunskap i 

planerings- och undervisningsprocessen. De allmänna didaktiska kunskaperna hjälper läraren att 

planera undervisningen och skapa en medvetenhet om vilka mål som undervisningen ska leda till 

(Brante, 2016, ss. 53–56). 

4.3 Didaktiska val 

Liberg (2014) benämner den didaktik som skapas då läraren ställs inför flera val i undervisningen. 

De val som läraren gör kan antingen förbättra, påverka eller begränsa undervisningen samtidigt 

som andra val även kan hamna i bakgrunden för undervisningen (2014, s. 336). Wahlström (2016) 

instämmer med tidigare författare om att läraren ständigt ställs inför ett antal didaktiska val som 

berör teori och praktik. “Med det menas att didaktik berör både de teoretiska utgångspunkter och 

didaktiska modeller som undervisning kan förstås utifrån och den konkreta undervisningen som 

den tar form när läraren undervisar sina elever” (2016, s. 131). Enligt Skolverket (2014) har 

läraren en central roll för elevernas inlärning, förståelse och resonemang där lärarens arbete om 

att undervisa utifrån ett visst sammanhang är viktiga delar som har betydelse för elevernas resultat 

(2014, ss. 17–18). Olika undervisningsprocesser ska samspela med varandra och stärks då eleven 

får ta del av meningsfulla uppgifter där eleven förstår syftet med undervisningen. För att det ska 

bli tydligt för eleverna om hur läxan kan ses som en del av undervisningen så är det av stor vikt 

att läxorna planeras utifrån vilka metoder och ämnesinnehåll som är främst lämpade för elevens 

kunskapsutveckling, samtidigt är det viktigt med uppföljning efteråt för att samverka läxan med 

undervisningen (2014, ss. 17–18). Läxor som är lämpade för eleven kan skapas utifrån att läxorna 

individualiseras genom att läraren anpassar undervisningen efter den enskilde eleven så eleven 

kan arbeta i sin egen takt. Att individualisera skolarbetet, så att varje elev kan få en läxa anpassad 

för dem, ställer höga krav på läraren (Löwing, 2006, ss. 94–97). Detta är i enlighet med vad 

Skolinspektionen (2010) skriver om framgångsrika lärare. Framgångsrika lärare besitter goda 

ämneskunskaper och en god didaktisk kompetens, vilket är av stor vikt för elevernas lärande. 

Läraren behöver ha förmågan att kontinuerligt kunna förmedla en välorganiserad och planerad 

undervisning med ett tydligt syfte (Skolinspektionen, 2010, ss. 7-8).  
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4.4 Den didaktiska triangeln 

En ytterligare beskrivning av didaktik kan göras med hjälp av den didaktiska triangeln. Det är inte 

helt känt vem som grundade den didaktiska triangeln, men det man vet är att 

undervisningsprinciperna som illustreras i triangeln går tillbaka till antiken och den tidiga 

kristendomen (Wahlström, 2016, s. 138). Det talas om att den didaktiska triangeln beskriver 

didaktikens tre grundpelare: innehåll, lärare och elev. Wahlström (2016) exemplifierar den 

didaktiska triangeln: Innehållet symboliserar vad innehållet handlar om, eleven innefattar elevens 

förkunskaper och erfarenheter av lärande och läraren visar på interaktionen mellan lärare och elev. 

Relationen fungerar genom att eleven har en relation till innehållet och med hjälp av den skall 

läraren vägleda eleven i undervisningen. Sammanfattningsvis menar författaren (2016) att den 

didaktiska triangeln symboliserar ett levande samspel mellan de tre delarna, genom att belysa 

lärares undervisning, elevers lärande och skolämnets innehåll (2016, ss. 138-143). 

 

Lindström och Pennlert (2016) diskuterar den didaktiska triangeln och menar att de tre 

grundpelarna: innehåll, elev och lärare, är tre dominerande relationer i en pedagogisk relation. 

Med utgångspunkt i den didaktiska triangeln nämner författarna tre kompetensområden som är 

särskilt betydelsefulla för lärare: didaktisk kompetens, social kompetens och 

ämnes/innehållskompetens”. Med hjälp av dessa kompetenser kan den didaktiska triangeln 

användas för att beskriva och analysera olika typer av undervisning (Lindström & Pennlert, 2016, 

ss. 9-10). För att uppnå kvalitet i lärandet nämner även Skolinspektionen (2010) den didaktiska 

triangeln som fokuserar på undervisning och relation mellan lärare, elev och undervisningens 

innehåll. Detta görs samtidigt som socioekonomiska faktorer lyfts fram, då dessa faktorer i hög 

grad styr och påverkar elevers och skolors resultat (2010, ss. 6-8). Florin-Sädbom (2015) för 

resonemanget vidare om den didaktiska triangeln som kan visualisera hur lärarens arbete 

förändras och begränsas av kursplanens centrala innehåll (2015, ss. 198-199). Vidare nämns att 

lärarens gestaltning av ett ämnesinnehåll kan förändras då läraren riktar ett fokus mot elevens 

förståelse och prestationsnivå vilket innebär att de olika delarna påverkar undervisningens 

riktning beroende på vilket fokus läraren har (2015, s. 240).  
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4.5 Didaktiska val och läxor 

Den didaktiska triangeln illustrerar hur innehållet i undervisningen står i relation till frågor om 

lärares undervisning och elevers lärande, hur de mest centrala undervisningsfrågorna berör 

relationen mellan lärare och elev. Som nämnts tidigare så är lärarens didaktiska val avgörande för 

läxornas användning, utformning och syfte. Detta överensstämmer med vad som presenterats 

tidigare i bakgrund om Skolverkets stödmaterial (2014). Inom stödmaterialet presenteras läxor 

som ett verktyg med olika syften. Läxornas olika syften skapar de olika varianter som presenterats 

tidigare om läxor, vilket beror på lärarens didaktiska val om hur undervisningen utformas (2014, 

ss. 13-14). Vidare presenterar Skolverket (2019b) att läxor kan bidra till elevers 

kunskapsutveckling, samtidigt som läxor kan användas för att undervisningstiden inte räcker till 

eller för att främja goda studievanor. I samband med lärarens didaktiska val får olika läxor olika 

syften, och kan leda till ett ökat samarbete mellan hem och skola, då vårdnadshavare får en insyn 

i skolans värld och kunskap om elevernas prestationsnivå.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om, hur och i så fall varför lärare i årskurs 1-3 använder 

läxor och lärarnas attityder till att använda läxor eller inte.  

 

De forskningsfrågor som ligger till grund för studien är följande: 

 

1. Vilka skäl har lärare i årskurs 1-3 att använda alternativt inte använda läxor? 

2. Hur ser lärare på läxors effekter på elevers skolprestationer? 

3. Inom vilka ämnen ryms eventuella läxor och vilka typer av läxor är det som används? 
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6. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens insamlingsmetod och urvalet av deltagarna i studien. Efter 

detta presenteras en analysmetod, etiska överväganden, hantering av bortfall och en diskussion 

kring studiens reliabilitet och validitet. Till sist presenteras även fördelningen av arbetet.  

6.1 Insamlingsmetod 

Syftet med denna studie, presenterat i avsnitt 5, är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder 

läxor och lärarnas attityder till att använda läxor eller inte. Det empiriska materialet är hämtat 

genom en enkätundersökning. Vid forskningsarbete bekantar man sig med kvalitativa och 

kvantitativa metoder som beskrivs som två olika inriktningar inom forskning. Den kvantitativa 

metoden har sina rötter i naturvetenskapen där objektiva mätningar är centrala. Forskaren samlar 

in en stor mängd fakta för att sedan kunna analysera och hitta återkommande mönster i de svar 

som samlats in. För att kunna förklara och dra slutsatser av empirin är statistiska analysmetoder 

viktiga hjälpmedel. Kritik som riktats mot kvantitativ forskning menar att resultaten tenderar att 

vara generella men saknar ett mer djupgående svar (Ejlertsson, 2014, s. 35). Den kvalitativa 

metoden växte fram ur den humanistiska vetenskapen och syftet är att förstå och tolka de resultat 

som framkommer. Metoden tenderar att få mer djupgående svar och det är fokus på att beskriva 

och förstå de enskilda svar som framkommer. Den kvalitativa metoden har kritiserats för att vara 

subjektiv och resultatet kan variera beroende på vem som utför undersökningen. Reliabiliteten i 

en sådan forskning kan ifrågasättas i samband med att det ofta är ett lågt antal personer som 

medverkar i undersökningen det vill säga generaliserbarheten kring resultatet (Ejlertsson, 2014, s. 

36). Stundtals ses den kvalitativa och den kvantitativa metoden som motsatser till varandra men i 

den här studien ses de två metoderna som ett komplement till varandra snarare än varandras 

kontraster. Det är relevant att blanda de två forskningsmetoderna då studien strävar efter en stor 

mängd svar från olika respondenter, men samtidigt vill nå ett mer djupgående svar om varför 

läxor används eller inte.  

 

Den enkät som används i denna studie konstruerades utifrån studiens syfte och de tre 

forskningsfrågorna med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa enkätfrågor. Enkäten består av 

kortfattade, innehållsrika frågor med följdfrågor där deltagarna får beskriva sina motiveringar till 

att använda eller utesluta läxor, utförandet av läxor och i vilka ämnen eventuella läxor används. 
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De kvalitativa frågorna börjar med termer såsom ”vilken” och ”hur” och ger allmängiltiga svar till 

enkäten. Svaren utgörs av fakta som ger en grundläggande kunskap om deltagarnas åsikter kring 

läxor. De kvantitativa frågorna kan mätas med ett tal som kan företräda varje enskild deltagare i 

enkäten och på så vis kan svaren lätt jämföras och analyseras med varandra. De kvalitativa 

frågorna ger ett djupare svar och går ofta till så att deltagarna i enkäten själva får skriva in sitt svar 

vilket kan tendera att ge mer detaljrika svar. Sådana typer av svar är inte möjliga att kvantifiera, 

vilket innebär att svaren är besvärliga att mäta och analysera statistiskt som man gör med 

kvantitativa frågor. I den här enkäten utgörs de kvalitativa frågorna av öppna frågor där 

deltagarna fritt får skriva förklaringar och motiveringar kring läxor. Med hjälp av de kvantitativa 

frågorna mäts antal deltagare och den allmänna synen på läxor vilket blir svar som tydligt kan 

mätas och jämföras. De kvalitativa frågorna ger mer öppna svar till studien då frågorna handlar 

om varför man väljer att använda eller utesluta läxor och läxors effekter på elevers skolprestation. 

Dessa frågor ger svar som hade förbisetts om bara en kvantitativ metod skulle ha använts 

(Alcom, 2015). 

 

En webbenkät valdes framför en enkät i pappersform och de medverkande lärarna mottog ett 

mail med en länk till studiens enkät. En webbenkät kan underlätta för lärares deltagande, då de 

kan delta när det är mest passande och då enkäten endast tar några minuter att besvara. En 

webbenkät är fördelaktig då det finns en möjlighet att låta enkäten vara interaktiv. En interaktiv 

webbenkät innebär att den person som besvarar enkäten får olika följdfrågor beroende på vilket 

svar den deltagande tidigare lämnat. Lärarna har kunnat välja olika svarsalternativ på flera av 

enkätens frågor, se bilaga 1.  Frågorna i enkäten blir därmed begränsade till varje deltagare så att 

de endast behöver besvara de frågor som är relevanta för just den deltagaren (Trost & Hultåker, 

2016, s. 140). Det finns dock eventuella risker med att ha en webbenkät som skickas via mail. 

Många lärare tar dagligen emot en stor mängd mail och information vilket gör att studiens enkät 

kan komma i skymundan och detta kan vara ett dilemma för att använda webbenkäter som 

insamlingsmetod (Ejlertsson, 2014, s. 10). Trost & Hultåker (2016) för samma resonemang om 

att mail kan glömmas bort och inte prioriteras på samma vis som enkäter i pappersform då det är 

ett konkret material som placeras på bordet 2016, ss. 142–143). Att enkäten eventuellt skulle 

komma i skymundan och bli problematiskt att få in en stor mängd med svar från deltagarna fanns 

i åtanke. Hade man istället skickat ut pappersenkäter via post hade det möjligen kunnat generera i 

flera antal enkätsvar, men detta hade även medfört extra kostnader.  
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6.2 Urval av deltagare 

Urvalet av deltagare till studien gjordes med hänsyn till flera faktorer. Till en början avgränsades 

urvalet till att behandla behöriga lärare till flera skolor runt om i Sverige. Därefter togs beslutet 

om att avgränsa urvalet till att behandla verksamma lärare i en enda kommun. De lärare som är 

deltagare i studien är verksamma lärare inom årskurs 1–3 i en större kommun i södra Sverige. För 

att kunna veta hur många lärare som kunde delta i studien så mottogs en lista från kommunen 

med samtliga verksamma lärare inom 1–3. För att komma i kontakt med dessa lärare sändes ett 

mail ut till 18 rektorer inom kommunen. Rektorerna vidarebefordrade sedan en länk med enkäten 

till lärarna på sin eller sina skolor. När enkäten mailades ut hade lärarna totalt två veckor på sig att 

svara och efter en veckas tid så mailades en påminnelse ut till samtliga rektorer. 

Sammanfattningsvis var det 92 lärare på 28 olika skolor som fick förfrågan om att medverka i 

denna studie.  

 

6.3 Hantering av bortfall  

 

Innan bearbetning av empiri gjordes en bortfallsanalys för att ta reda på hur stort bortfallet var. 

Det visade sig vara 45 lärare som tog sig tid att svara på studiens enkät, vilket innebär ett bortfall 

på mer än hälften och därmed konstaterades det att svarsfrekvensen inte var särskilt hög. Trost & 

Hultåker (2016) skriver att i enkätundersökningar kan man räkna med en svarsfrekvens mellan 50 

och 75 procent (2016, s. 147). Trots ett så pass stort bortfall och att svarsfrekvensen för den här 

studien inte riktigt når 50 procent ansågs den empiri som samlats in räcka till för studiens syfte 

och de tre forskningsfrågorna som var målsättningen för den här studien. Genom ett bortfall på 

mer än hälften kan studien inte resultera i ett generellt svar och detta kan problematiseras och 

ifrågasättas. Det är okänt om varför de 47 övriga lärare inte har svarat på enkäten och det kan ha 

varit så att de som inte har valt att svara är negativt inställda till läxor och hade vi även lyckats 

samla in dessa svar hade resultatet för studien blivit annorlunda. Det kan också ha varit att de 

medverkande inte förstod frågorna och därför valde att avbryta sin medverkan. Det hade varit 

önskvärt att få samtliga 92 enkätsvar och det är relativt lite med 45 svar i en enkätundersökning 

men vi är medvetna om bortfallet och att detta är problematiskt för studien, men trots denna 

osäkerhetsvariabel är resultatet intressant. Vi räknar med att samtliga lärare har fått enkäten men 

det är ingenting som går att säkerhetsställa trots att rektorerna har bekräftat vårat mail och 

uppgett hur många lärare som har mottagit enkäten.  
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6.4 Analysmetod 

Enkätens insamlade material bearbetades genom att noggrant gå igenom en fråga i taget. 

Eftersom materialet redan var ordnat efter olika rubriker, genom enkätens frågor, så var detta inte 

nödvändigt att göra i efterhand. Materialet var tydligt strukturerat och för att med all säkerhet få 

med all information som behövdes för att besvara studiens syfte analyserades en fråga åt gången. 

Allt material lästes igenom för att hitta intressanta och återkommande mönster hos de lärare som 

svarat. Målsättningen med studien var som nämns innan att besvara studiens syfte samt de tre 

forskningsfrågorna, och därför sorterades resultatet upp i kategorier efter forskningsfrågorna. 

Resultatet av lärarnas argument, citat, skillnader och likheter delades in under dessa rubriker för 

att sedan analyseras. Till sist diskuterades dessa resultat i samspel med de teoretiska 

utgångspunkterna och de tre forskningsfrågorna som låg till grund för studien. Studiens analys är 

noga strukturerad men trots detta nämner Ejlertsson (2014) att validiteten och reliabiliteten 

försämras om ett flertal lärare vägrar besvara enkätfrågorna, eller om så är fallet att lärare 

medvetet väljer att endast svara på vissa frågor och inte på alla (2014, s. 110). 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

I en diskussion om en studies tillförlitlighet och giltighet kommer begreppen validitet och 

reliabilitet till känna. Reliabilitet handlar om pålitlighet hos en mätning och huruvida resultatet 

blir detsamma vid upprepade mätningar, oberoende av vem som utför mätningen. Validitet 

innebär giltighet som handlar om att mäta det som är avsett att mäta, då det krävs en hög validitet 

för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt (Klapp, 2015, ss. 25–26). När man 

studerar användbarheten av mätinstrumentet så undersöks det om resultaten blir detsamma ifall 

undersökningen genomförs på nytt. Om det blir samma resultat oavsett vem som utför 

mätningen så stärks reliabiliteten (Klapp, 2015, s. 82). Vad gäller validiteten går det att diskutera 

huruvida enkäten faktiskt mäter det som är ämnat att mäta. Studiens enkätfrågor har noga 

studerats och formulerats på ett sätt för att säkerhetsställa att undersökningen mäter det som är 

avsett att mäta: studiens syfte och forskningsfrågor. Enkätfrågorna har testats på lärarstudenter 

och förbättrats tillsammans med handledaren. Ejlertsson (2014) förtydligar även att frågorna 

måste vara anpassade och riktade till respondenten, så att frågorna inte mäter något utöver 

studiens syfte (2014, ss. 108–109). Inledningsvis får lärarna som deltar i webbenkäten ta del av ett 

informationsbrev som nämner studiens syfte och definierar begreppet läxor (se bilaga 1). 

Eftersom att läxor anses vara ett svårdefinierat begrepp så blev det ett medvetet val att definiera 

begreppet läxor som är kopplat till studiens syfte. Om en definition av begreppet läxor inte hade 
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gjorts, så hade varje lärare besvarat enkätens frågor utifrån sin egen tolkning. Validiteten hade då 

uppmärksammats som låg, eftersom att studien kan mäta annat än det som var planerat att mätas. 

Den definitionen av läxor och de välformulerade frågorna visar på en struktur som stärker 

undersökningens validitet.  

Ejlertsson (2014) anser att reliabiliteten är precis som validiteten beroende av frågornas struktur 

och innehåll. ”Svaren ska också vara desamma oberoende av vem som genomför undersökningen 

eller i vilket sammanhang den genomförs” (Ejlertsson, 2014, s. 11). Studiens metodval, 

enkätundersökning, medför att reliabiliteten stärks då samtliga lärare får samma webbenkät med 

frågor och svarsalternativ. En enkät användes i syfte att kunna läsa igenom svaren flera gånger för 

att upptäcka de uppfattningar om läxor som finns bland de medverkande lärarna. Målet med 

studien är inte att få fram ett generellt resultat, utan målet är att få ta del av en grupp lärares 

åsikter om läxor ska användas eller uteslutas. För att få en ökad reliabilitet i studien hanteras 

datainsamling och analys noggrant som nämns i, punkt 6.4, och enligt Höst, Regnell & Runesson 

(2006) kan reliabiliteten stärkas om läsaren har möjlighet att granska arbetssättet (2006, ss. 41–

42).  

 

6.6 Etiska ställningstaganden 

 

Inför denna undersökning har ställning tagits till några etiska aspekter. Som vägledning användes 

Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(2004). Vetenskapsrådet (2004) har utifrån det grundläggande individskyddskravet sammanfattat 

fyra allmänna huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en mer specificerad beskrivning av varje 

krav och hur det finns med i denna studie.  

 

1. Informationskravet: det handlar om att deltagarna i en studie ska informeras om studiens 

syfte. Deltagarna ska även vara medvetna om vilka villkor som gäller och vilken roll de 

har i studien (2004, ss. 7–8). De deltagande lärarna i denna studie fick innan enkätens start 

läsa igenom ett informationsbrev med information som var nödvändig (se bilaga 1). 

Informationsbrevet presenterade studiens syfte och frågeställningar.  

2. Samtyckeskravet: enligt detta ska en deltagare själv ha rätt att bestämma över sin delaktighet 

i studien (2004, ss. 9–11). I det ovan nämnda informationsbrevet som lästes igenom av 
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lärarna framgick det att enkäten är helt frivillig och lärarna får när som helst välja att 

avbryta sin medverkan om så önskas.  

3. Konfidentialitetskravet: deltagarna ska få konfidentialitet och personuppgifter ska inte 

lämnas eller nå ut till obehöriga (2004, ss. 12–13). Deltagarna i undersökningen var helt 

anonyma och detta framgick i informationsbrevet.  

4. Nyttjandekravet: personuppgifter eller andra uppgifter som samlats in får endast användas 

för forskningsändamålet (2004, s. 14). Lärarna gjordes medvetna om att de frågor som 

finns i enkäten bara kommer att användas till just denna forskningsstudie. Om lärarna 

önskar så finns även möjlighet att ta del av den färdigställda empirin.  

 

6.7 Fördelning av arbetet  

 

Stora delar av denna forskningsstudie har skrivits gemensamt men i resultat, analys och 

diskussion gjordes en fördelning. Inom den första forskningsfrågan: ”Vilka skäl har lärare i 

årskurs 1–3 att använda alternativt inte använda läxor” så fokuserade Anna Hoffman på de lärare 

som använde läxor och Emma Bendelin fokuserade på de lärare som inte använde läxor. Vidare 

fokuserade Anna Hoffman på forskningsfråga två: ”Hur ser lärare på läxors effekter på elevers 

skolprestationer?” medan Emma Bendelin lade fokus på forskningsfråga tre: ”Inom vilka ämnen 

ryms eventuella läxor och vilka typer av läxor är det som används?”. Utöver detta har resterande 

delar skrivits gemensamt.  
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7. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen som består av 45 enkätsvar. 

Resultatet presenteras och analyseras tematiskt utifrån de tre forskningsfrågorna: Vilka skäl har 

lärare i årskurs 1–3 att använda alternativt inte använda läxor, vad anser lärare om läxors effekter 

på elevers skolprestationer, inom vilka ämnen ryms eventuella läxor och vilka typer av läxor är 

det som används. Vidare kommer olika varianter på läxor (Skolverket, 2014) fungera som ett 

analysverktyg för resultatet av vilka typer av läxor som används (2014, s.13).  

7.1 Lärarnas bakgrund 

För att få information om de deltagande lärarnas bakgrund så används de tre första enkätfrågorna 

om bakgrundsfaktorer (se bilaga 1). Det visade sig att 40 av samtliga 45 deltagare i enkäten var 

kvinnor och resterande deltagare var män. Majoriteten av lärarna i årskurs 1–3 är kvinnor inom 

kommunen där undersökningen gjordes. Lärarna som var mest förekommande var de som hade 

varit verksamma i 20 eller fler år. Vidare visade det sig vara en jämn fördelning mellan årskurs 1, 

2 och 3 av de lärare som svarade på enkäten.  

7.2 Vilka skäl har lärare i årskurs 1–3 att använda alternativt inte använda läxor? 

 
För att besvara den första forskningsfrågan används resultat från enkätfrågorna fyra, åtta och elva 

(se bilaga 1). På frågan om de medverkande lärare använder läxor svarade 38 ja och detta utgör en 

klar och tydlig majoritet. Hos dessa 38 lärare visade det sig finnas tre återkommande 

resonemang i förklaringen till varför lärarna använder läxor. Det första återkommande 

resonemanget handlar om vårdnadshavare. Resultatet visar att det är värdefullt och viktigt att 

vårdnadshavare får en inblick i hur elevernas skolarbete ser ut för att de ska kunna vara delaktiga i 

sina barns skolutveckling. 

Citat 1.”Föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns utveckling och därför kan de på ett 

återkommande sätt se hur eleverna utvecklas och vad de har gjort i skolan. Föräldrarna är en stor 

resurs som vill och kan hjälpa till i sina barns utveckling“ (Lärare 23).  

Citat 2. “Jag tycker att läxor är bra dels för att föräldrarna blir mer delaktiga i sina barns lärande 

och utveckling. Dels tycker jag att läxor som tex läsläxor är ett bra tillfälle att träna läsning 

tillsammans med en vuxen, egentid som kan vara svår att få till i skolan” (Lärare 26). 
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Resultatet påvisar att flera av lärarna anser att vårdnadshavare ses som en resurs för eleverna och 

det kan vara värdefullt i arbetet med läxor hemma. Vårdnadshavare får i samband med läxor en 

möjlighet att kunna bidra till att utveckla elevernas skolprestationer och få en insyn i skolarbetet. 

Om eleverna har vårdnadshavare som hjälper till och stöttar elevernas arbete med läxor så tyder 

resultatet på att läxor kan bli en naturlig del av elevernas vardag. I resultatet går det att utläsa att 

lärarna betonar skolan som viktig för eleverna och deras framtid och läxor beskrivs således som 

ett verktyg för att både vårdnadshavare och elever ska ta ansvar för elevens framtid. Men i 

resonemang som detta, visar resultatet även på en medvetenhet om att alla elever inte har samma 

förutsättningar för att klara av läxor i hemmet. Det är inte alla elever vars vårdnadshavare har 

engagemanget att hjälpa eleverna med sina läxor i hemmet. Anledningar till detta kan vara att 

vårdnadshavare inte har tid, lust eller inte anser sig vara kunniga nog att hjälpa till med läxor. Om 

fallet är så, visar resultatet på att ett bättre alternativ är att eleverna får göra sina läxor på skoltid 

som inte är lektionstid som exempelvis fritids eller raster.  

Citat 3. ”Sedan gäller det att individualisera, alla har inte möjlighet till stöd/hjälp hemma och ska 

aldrig känna att de misslyckas med sin läxa” (Lärare 17).  

Det andra resonemanget som tydligt återkommer i resultatet är att läxor kan utveckla studieteknik 

hos elever. Läxor kan hjälpa eleverna i de lägre årskurserna att komma in i goda rutiner gällande 

sina studier för att de ska vara förberedda inför högre årskurser. 

Citat 4. “Kan stärka elevernas självkänsla och kunskaper om de får stödet att lyckas och de lär sig 

viss studieteknik” (Lärare 15).  

Studieteknik är inget som kommer automatiskt utan att utveckla en förbättrad studieteknik är ett 

långsiktigt mål som kräver mycket arbete. Läxor framstår som en metod för att främja en god 

studieteknik hos eleverna och för att uppnå detta krävs ett rutinarbete med läxor. Det vill säga att 

läxor inte bara ges ibland eller någon gång då och då, utan att det är blir en inarbetad 

arbetsuppgift i elevernas skolgång och vardag. En god studieteknik kan bidra till bättre 

studieresultat hos eleven och därav är det värdefullt att redan i tidiga årskurser skapa goda rutiner 

som fungerar.  

Tid är ett skäl till att använda läxor hos de lärare som gör det. Tiden i skolan beskrivs som 

knapp och det är svårt att hinna med allt på lektionstid.  

Citat 5. ”Jag använder mig övervägande av läsläxor för att läsinlärningen ofta behöver mer tid i 

anspråk än vad vi hinner med på lektionstid (...)” (Lärare 16). 
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Citat 6. “Läsläxa, för tiden för lästräning är knapp i skolan. För att träna läsflyt och läsförståelse 

behövs tiden hemma, tillsammans med en vuxen som lyssnar och frågar” (Lärare 32).  

Läxor beskrivs alltså vara som en förlängd skoldag för att lärarna ska lyckas täcka all den kunskap 

eleverna ska lära sig. Läxor visar sig vara ett nödvändigt verktyg för stora och tidskrävande 

moment, som exempelvis läsinlärning, då det tar upp mycket tid av schemat.  

 

På frågan om de medverkande lärare använder läxor svarade åtta lärare att de inte använder läxor. 

Utifrån lärarnas motiveringar framgår det att läxor inte behöver användas kontinuerligt eller 

överhuvudtaget. Resultatet visar att det fanns delade meningar om varför läxor inte ska användas 

men att resonemang som tradition, stress och tid är återkommande argumentationer hos lärarna. 

Inom resultatet framgår det att läxor tar för mycket tid av elevernas fria tid vilket syns i citat sju: 

Citat 7. ”Jag tycker inte att eleverna skall ha läxor. Allt skolarbete skall ske under skoltid, och 

hemma skall dom vara lediga. Det finns heller inget underlag för att små barn presterar bättre 

utifrån att de får läxor” (Lärare 41). 

Citat 7 är i samstämmighet med vad citat 8 presenterar om den problematik som finns kring 

varför läxor ska användas. Att tiden i skolan inte räcker till är ett resonemang som återigen lyfts 

fram då läraren använder sig endast av läsläxa men poängterar att hen i övrigt är emot läxor då 

läxor tar för mycket tid utöver skoltid. Läraren i citatet nedan anser att tiden har stor betydelse 

för elevens inlärning: 

Citat 8. ”Jag ger hemmaläsning. Annars är jag emot läxor. Jag anser att fritid och rekreation är 

viktig för att vi skall kunna hålla saker kvar i minnet och för att vi ska orka. (...) Vi lär också 

utanför skolan, lärdomar som är lika viktiga och intressanta som undervisning. Med det sagt så 

föringar jag på intet sätt skolans viktiga roll. Men jag värderar elevernas fritid som deras” (Lärare 

43). 

Vidare förs resonemang om lärarens motivering till varför läxor inte ska användas då läxor ses 

som ett skolarbete som ska göras i skolan. Citat 9 belyser även vikten av att dela upp elevens 

skolarbete och fritidsaktiviteter så att det skapas en struktur för vad eleven ska göra inom vilka 

tidsramar. 

Citat 9. ”Jag tycker inte att man ska använda läxor alls. Vi använder tiden i skolan till skolarbete 

och tiden hemma till andra aktiviteter” (Lärare 39).  

Tid nämns i resultatet som sätt att skolan inte ska delegera ansvaret för elevernas inlärning till 

vårdnadshavarna som presenteras i citatet nedan: 
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Citat 10. ”Jag använder inte läxor för att ansvaret inte ska läggas på eleven och föräldrarna. Jag 

som utbildad lärare ska lära ut om studieteknik eftersom att många föräldrar inte kan det. Därför 

ska ansvaret läggas helt på skolan och lärarna” (Lärare 37). 

Då skolan väljer att delegera ansvaret till hemmet visar resultatet att det kan påverka relationer, 

inlärningen och fritidsaktiviteter negativt då läraren resonerar i citat 11 om att vissa har 

vårdnadshavare som kan stötta mycket och andra inte har möjlighet till någon stöttning alls: 

Citat 11. ”Min uppfattning är att läxor ofta leder till bråk i hemmen mellan barn-förälder och jag 

anser att den lediga tiden ska ägnas åt annat än bråk. Därtill har alla elever inte samma 

förutsättningar att få hjälp med läxor av föräldrar vilket kan resultera i ökad kunskapsklyftor elever 

emellan. Med det sagt behöver läxor vara väl genomtänkta” (Lärare 36).  

Inom resultatet återkommer resonemang kring tradition som innebär att läxor är väl inarbetat och 

hör till skolan samtidigt som flera lärare inte har reflekterat över om de ens vill ha läxor. Vidare 

illustrerar citat 12 nedan åsikten att flera lärare använder läxor bara för att skolan har bestämt det 

och inte för att läraren själv tycker att det är en effektiv inlärningsmetod. Resultatet visar att 

läraren egentligen har åsikten om att vilja ta bort läxor. 

Citat 12. ”Inarbetat och pågående när jag kom till klassen. Jag vill inte arbeta med det systemet” 

(Lärare 4). 

Vidare presenterar resultatet att traditionen med användningen av läxor kan resultera i olika 

upplevelser som följande citat exemplifierar:  

Citat 13. ”Läxor är traditioner som alltid har använts. Jag anser att läxor bidrar till stress och 

används för att arbeta ikapp det man inte har hunnit göra på lektionerna” (Lärare 40). 

Det synliggörs i resultatet att det finns en grad av oenighet om att använda läxor eller inte där 

bland annat stress anses vara ett problem hos många lärare, eftersom att stress dessutom 

resulterar i skillnader hos elevers skolprestationer. Sammanfattningsvis lyfter resultatet fram att 

läxor inte gynnar alla elever vilket poängteras av läraren i citatet nedan: 

Citat 14. “Jag anser att läxor är stressande för elever, i synnerhet för elever med problem. Varför 

ger vi elever läxor? Vad är syftet? Vad vill vi uppnå med undervisningen? Många elever har inte det 

stöd de behöver hemma för att göra läxorna och de som har stödet behöver sällan läxor för 

kunskapsmålen” (Lärare 28).  
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7.3 Analys av vilka skäl lärare har i årskurs 1–3 att använda alternativt inte använda läxor 

 

Vårdnadshavare bör vara delaktiga i elevernas skolgång, inte bara för att hjälpa sina barn med 

läxor som kräver en vuxens medverkan utan även för att ta ansvar för sina barns framtid och få 

insyn i skolarbetet. En sådant resonemang kan innebära att läxan blir ett verktyg för att 

möjliggöra detta vilket kan kopplas till liknande resonemang som Cooper (1989) lyfter angående 

vårdnadshavares engagemang. Läxor kan leda till att vårdnadshavare blir inblandade i elevers 

skolarbete och kan därmed påverka och stötta elevernas skolprestationer (1989, s. 86). Läxor kan 

även skapa ojämlikhet hos olika elever då det inte är givet att alla elever har vårdnadshavare som 

har tid, lust och möjlighet att hjälpa sina barn att göra läxor och dessutom åstadkomma ett gott 

resultat. Forsberg (2007) beskriver att om en läxa ska vara gynnsam för eleven så är det 

nödvändigt att elever och vårdnadshavare har en god relation, samt att vårdnadshavare är 

medvetna om hur de kan engagera sig i elevernas läxor på rätt sätt. Forsberg (2007) förklarar 

vidare att alla elever inte har samma förutsättningar och möjligheter med att få ett gynnsamt utfall 

kring arbetet med läxor då alla familjeförhållanden ser olika ut (2007, ss. 214–221). 

Vårdnadshavare som har en positiv inställning till skolan och att hjälpa eleverna med läxor leder 

oftast till positiva attityder gentemot läxorna som även kan leda till goda skolresultat hos eleverna 

(Katz, Kaplan & Buzukashvily, 2011, ss. 380–383). En elev vars vårdnadshavare som stöttar har 

därmed större möjligheter att lyckas med läxan och att skapa positiva inställningar än en elev vars 

vårdnadshavare som inte lägger ner tid på att engagera sig för elevens skull. Sammanfattningsvis 

finns det inget som säger att läxor är något för alla. Vidare kan citat 3 (lärare 17) tolkas som att 

läraren grundar sina didaktiska val i att se vem eleven är. Det handlar om vilka eleverna är och vad 

de har för erfarenheter, kunskaper och förutsättningar (Berg, 2011, ss. 15–17). Hänsyn tas efter 

socioekonomiska bakgrunder och läxor verkar hanteras med en viss försiktighet för att undvika 

negativa effekter såsom att eleven känner sig misslyckad. Att individualisera läxan efter varje elev 

innebär att läraren och skolan har funderat på det didaktiska valet hur eleven ska få ut så mycket 

som möjligt av att arbeta med läxor. Alla elever har olika hemförhållanden och anpassas inte 

läxan efter detta kan en läxa snabbt bli problematisk istället för funktionell (Alm, 2014, ss. 13–

15).  

 

Tiden räcker inte alltid och läxor kan fungera som en slags förlängd skoltid. Läxor beskrivs som 

nödvändiga för att man ska hinna med allt som ska läras ut i skolan. Strandberg (2013) är enig 

med lärarnas resonemang och tar också upp att tid är en anledning till att lärare faktiskt använder 

läxor (2013, ss. 17–18). I Skolverket (2014) nämns även att läxor är ett verktyg för att eleverna ska 
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ha tillräckligt med tid att lära sig allt de behöver kunna då tiden i skolan anses vara knapp (2014, 

s. 19). Det talas ofta om att lärare har ett stort ansvar och ett viktigt arbete i att lyckas lära ut all 

den kunskap som skolan kräver att eleverna ska få med sig. Att tid är ett skäl till varför läxor 

används kan innebära att lärare känner sig stressade över att hinna med kunskapskraven och att 

detta inte är möjligt utan att använda läxor. Resultatet visar samtidigt att flera lärare går emot 

tidigare nämnda resonemang om att läxor ska användas då undervisningen och tiden i skolan inte 

räcker till. Det framgår i citat 7, 8 och 9 att det finns en problematik kring användningen av läxor 

då läxor anses vara ett skolarbete som ska genomföras under skoltid och inte på elevens fria tid. 

Lärarnas åsikter om att läxor tar tid från elevernas fritidsaktiviteter är i linje med idéer som 

Cooper (1989) nämner om att eleverna då kan få en negativ inställning till skolan och gör läxan 

“bara för att” (1989, ss. 86–87).  

 

Det finns även en viss problematik i att använda läxor då det kan leda till prestationsångest och 

att man som elev måste genomföra läxorna trots de olika förutsättningar som eleven och dennes 

familj kan ha. Därmed kan eleven få varierad grad av hjälp och stöttning från hemmet (Cooper, 

1989, ss. 86-87). Detta går även att koppla till att skolan lägger över ansvaret på eleven och 

hemmet som Alm (2014) beskriver som ett vanligt förekommande inslag i skolan då läxan tas för 

givet inom skolans verksamhet (2014, s. 33). Resonemanget går att koppla till citat 12 som 

illustrerar att läxor ses som en tradition då läxor ska användas. Lärarens åsikt om att läxor var 

inarbetat i klassen kan spegla Hellstens (1997) beskrivning om att läxor värderas högt inom 

undervisningen men att det samtidigt finns mycket okunskap kring användningen av läxor. 

Hellsten (1997) menar att det finns för lite forskning och underlag för att kunna säga att läxan är 

väl analyserad och med andra ord kan man inte säkerställa att läxan ger goda skolresultat hos 

eleverna (1997, s. 215). Den okunskap som tidigare har nämnts kan leda till att lärarna inte kan 

garantera en kvalité genom att använda sig av läxor utan istället kan funderingar skapas kring 

varför läxor ska användas som betonas i citat 14. Inom citatet syns flera didaktiska frågor som 

ifrågasätter lärarens didaktiska val och läxans utformning och syfte. Den kvalité som efterfrågas 

hos lärare 28 går dels att koppla till den didaktiska triangeln som nämns i studiens teoretiska 

utgångspunkt, punkt 4.4, trots att stödet hemifrån inte nämns inom triangelns tre delar. Utifrån 

studiens resultat framgår det att lärare vid flera tillfällen gör ett didaktiskt val genom att skicka 

hem elever med olika varianter av läxor samtidigt som skolan lämnar över ansvaret till eleven och 

vårdnadshavare. Detta skulle kunna vara en situation som innebär att lärare använder läxor men 

inte analyserar läxorna tillräckligt innan de delas ut och skickas med eleverna hem.  
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7.4 Hur ser lärare på läxors effekter på elevers skolprestationer? 

 

För att besvara studiens andra forskningsfråga används resultatet från enkätfråga 12 (se bilaga 1). 

Resultatet visar att det finns både positiva och negativa effekter med att använda läxor. Stora 

påverkansfaktorer som kan påverka om det blir positiva eller negativa effekter handlar om vilken 

elev det är fokus på och hur dennes hemförhållanden ser ut. Elever som har goda förutsättningar 

att klara av läxor får ofta positiva effekter. Elever med sämre förutsättningar att klara av en läxa 

har större sannolikhet att drabbas av negativa effekter.  

Studieteknik beskrivs under föregående rubrik som ett skäl till att använda läxor men används 

även här som ett svar på en positiv effekt av läxor. I samband med att använda läxor får eleverna 

en arbetsvana och därmed kan en studieteknik utvecklas.  

Citat 15. “Effekten blir att barnen får mer läs och skrivträning och att de får in en sorts 

studieteknik och vana att göra uppgifter hemma” (Lärare 10). 

Resultatet visar att läxor kan få positiva såväl som negativa effekter, helt beroende på vilken elev 

det handlar om. Det är möjligt att undvika negativa effekter genom att individualisera och 

anpassa läxorna så att de passar varje enskild elev. Även här tyder resultatet på en medvetenhet 

om att läxor är ett arbetssätt som inte passar alla och fungerar det inte så bör läxor undvikas. För 

att utveckla en studieteknik som nämns i citat 15 finns inget förberett schema för hur man ska gå 

tillväga. En studieteknik kan se olika ut för olika elever och det handlar snarare om att ge eleven 

verktyg för att utveckla sin egen studieteknik, än att de får en färdig studieteknik att öva in. Som 

lärare är det svårt att känna in hur andra personer bäst lär sig utan det förblir något som den 

enskilde individen får arbeta med.  

Citat 16. “Läxorna får aldrig "kosta mer än de smakar" dvs det får aldrig bli för omfattande 

konflikter i hemmet kring läxorna. Jag har i nuläget en elev som inte har några läxor alls pga att det 

blir för mycket negativa bieffekter kring läxorna. En annan elev har utvecklats otroligt mycket i 

sina matematikkunskaper då föräldrarna har engagerat sig och stöttat sitt barn så att hennes 

självförtroende har vuxit rejält under året. Fantastiskt att se och jag tror inte att hon hade fått det 

självförtroendet om hon inte haft stöttningen från sina föräldrar“ (Lärare 22). 

Lärare 22 visar i sitt svar ovan att det är viktigt att man som lärare har en öppen syn på läxor och 

vilka resultat det mynnar ut i. För de elever med god hjälp hemifrån och vårdnadshavare som 

stöttar kan läxor få positiva effekter, och läxor ses då som ett positivt hjälpmedel för att eleverna 

ska utvecklas kunskapsmässigt. En elev som däremot utsätts för alltför många negativa effekter 
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med att ha läxor behöver inte arbeta med läxor alls, för att minimera risken till konflikter i 

hemmet. Andra resonemang som också visar öppenhet mot att använda läxor är att elever själva 

får ta hem uppgifter om de önskar och upplever positiva effekter med det. Detta innebär att läxor 

inte är något obligatoriskt som eleven måste göra, utan det är helt upp till eleven om denne vill ta 

hem en läxa.  

 

Negativa effekter som lyfts i samband med att använda läxor är att det kan skapa “klyftor” mellan 

elever.  

Citat 17. ”All forskning visar att barn till medel- och höginkomsttagare till föräldrar gynnas 

eftersom deras inställning till skolan och möjlighet att hjälpa till är större. Läxor skapar klyftor. Jag 

vill inte arbeta med läxor alls” (Lärare 4).  

Resonemanget ovan tyder på en medvetenhet om klasskillnader hos vårdnadshavare och 

beroende på vilken klass man tillhör kan man som elev få olika möjligheter till stöttning ifrån 

hemmet. Medel- och höginkomsttagare tenderar till att vara den grupp i samhället som har högre 

utbildning. En högre utbildning innebär ofta några års eftergymnasiala studier som kan leda till 

goda arbeten. En sådan förälder vill förmodligen ofta att barnen ska få en likvärdig utbildning för 

att sedan också kunna skaffa sig ett bra framtidsyrke medan en förälder från ett lägre 

samhällsskikt med mindre utbildning kanske inte värdesätter skola och utbildning i samma grad. 

Detta kan påverka synen på läxor som läraren beskriver i citat 17 och därför kan läxor skapa 

skillnader mellan elever.  

 

Klyftor mellan elever kan även leda till att eleven känner stress och utanförskap som också är 

negativa effekter som lyfts fram i resultatet. Det framgår att elever som inte får den hjälp och 

stöttning som behövs lätt kan känna sig misslyckad i arbete med läxor.  

Citat 18. ”För de elever som har stöd hemma eller läxläsning/extra stöd i skolan positiva effekter 

och för elever med problem och dåligt stöd stress, utanförskap och misslyckande” (Lärare 28). 

Citat 19. ”Kan stärka elevernas självkänsla och kunskaper om de får stödet att lyckas och de lär sig 

viss studieteknik. Men det kan också sänka dem om de ständigt misslyckas och inte får stöd 

hemifrån att kunna utföra sina läxor. Då bör eleven inte ha några läxor” (Lärare 15). 

Citaten ovan illustrerar att en del av lärarna som inte använder läxor anser att de negativa 

effekterna är större än de positiva. Resultatet visar att lärare har förståelse för att elever har långa 

skoldagar och att skicka hem en läxa som ska göras på kvällen leder till stress, både för elever och 

vårdnadshavare.  
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Citat 20. ”Många elever har långa dagar och även aktiviteter på kvällarna och jag vill inte lägga ett 

extra stresspåslag i dagens stressade samhälle” (Lärare 24).  

Flera lärare i undersökningen tänker alltså att utöver den långa skoldagen har elever ofta andra 

aktiviteter och det sker att elever spenderar mer tid i skolan än vad de gör i hemmet på 

vardagarna. När eleverna sedan är hemkomna från fritids och skola är det inte ovanligt att det 

fortfarande är fritidsaktiviteter som ska hinnas med. Har eleverna dessutom en eller flera läxor 

som ska göras blir tiden knapp. Lärarna tänker alltså att läxan skulle kunna bli ett stressigt 

moment som inte gynnar eleven särskilt positivt och därför är det bättre att utesluta läxor helt.  

 

7.5 Analys av hur lärare ser på läxors effekter på elevers skolprestationer 

 

En undervisningssituation kan ses som ett komplext nätverk med flera didaktiska aspekter. I de 

fall där läraren har uteslutit läxor för att det blir ett stressigt moment eller att läxor inte fungerar 

för vissa elever med olika förutsättningar så har läraren ställts inför flera didaktiska val. Den 

undervisande läraren har visat på en didaktisk öppenhet med valet om att använda läxor eller inte, 

och har dessutom sorterat olika alternativa vägar för elevens undervisning (Wahlström, 2016, s. 

131). När läraren ser den enskilde eleven och avgör att läxor inte fungerar för denne tas hänsyn 

till samtliga didaktiska frågor. Läraren har analyserat vem den lärande eleven är. Är det en elev 

med goda förutsättningar att kunna klara av läxor i hemmet eller inte. Vad som är grunden till att 

denna kunskap ska läras in? När den ska läras in? Varför är detta kunskap som nödvändigtvis 

måste läras in i form av en läxa eller kan detta genomföras under skoltid? Läraren bör också ta 

hänsyn till hur lärandet av kunskapen skulle gå till, var någonstans inlärningen sker och 

tillsammans med vem? Detta resonemang går även att koppla till den didaktiska triangeln som 

nämns i de teoretiska utgångspunkterna. En läxa blir i det här fallet en av grundpelarna, 

innehållet, i den didaktiska triangeln, det vill säga det ämne och de kunskaper som eleven ska lära 

sig med hjälp av att ha läxor. Den andra grundpelaren i den didaktiska triangeln, eleven, visar sig 

här genom att läraren tar hänsyn till elevens förutsättningar, kunskaper och lärande och tar ett 

beslut om läxor ska användas eller inte. Det finns då en interaktion och samspel mellan lärare och 

elev här som utgör den tredje grundpelaren, läraren. Den didaktiska triangeln ska symbolisera ett 

levande samspel mellan samtliga grundpelare i triangeln genom att synliggöra och genom att 

belysa lärares undervisning, elevers lärande och skolämnets innehåll (2016, ss. 138-143). 

 

Att ge läxor utan att göra didaktiska val i samsyn med de didaktiska frågorna kan tolkas som att 

en lärare använder läxor “bara för att” och för att det är inarbetat på skolan. Att använda läxor 
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“bara för att” lyfts som en negativ effekt av Cooper (2007). Att göra läxor kan då bli en pressad 

situation och det kan kännas som ett måste snarare än något som gynnar eleven positivt. Cooper 

(2007) hävdar att sådana situationer kan leda till att elever börjar fuska och kopiera från andra 

elever för att komma undan läxarbetet (1989, ss. 86–87). Alm (2014) instämmer i att läxor inte 

ska vara “bara för att” utan om man arbetar med läxor, så måste man ständigt undersöka och 

utvärdera hur läxor fungerar för eleverna (2014, s. 18). Istället för att utesluta läxor helt kan en 

möjlighet vara att eleverna får göra det på exempelvis raster eller fritidshemmet. Detta är ett 

resonemang som Hellsten (2000) menar på är bra och det är även ett resonemang som lyfts hos 

lärarna som medverkade i enkäten. Hellsten (2000) skriver att läxor är ett arbete som inte ska 

utföras på lektionstid, men att annan tid i skolan kan vara acceptabel om man inte gör läxan i 

hemmet. Detta skulle kunna vara ett didaktiskt val om hur läxor ska genomföras hos de lärare i 

studien som menar att läxor tar för mycket tid av elevernas fritid.  

 

Resultatet visar att elever har olika familjeförhållanden, vilket gör att eleverna har olika 

förutsättningar till att kunna utföra skolarbete hemma som i sin tur bidrar till vilken effekt läxor 

får på eleven. Av resultatet framgår det även att lärarna anser att det finns klasskillnader i 

samhället och det kan innebära att det finns olika syn på utbildning och lärande. En 

höginkomsttagare som införskaffat sig en utbildning som resulterat i ett gott arbete har ofta en 

positiv syn på utbildning och att lära sig saker kan leda till någonting bra, såsom ett gott framtida 

jobb med bra betalt. En förälder med sådan syn på skola och utbildning vill säkerligen ofta föra 

det vidare till sina barn redan i tidig ålder. Sådana vårdnadshavare tenderar att vara mer aktiva i 

att hjälpa sitt barn med läxor, än en förälder som inte har samma syn på skola och utbildning. Det 

kan innebära att dessa elever gynnas av mer positiva effekter eftersom att vårdnadshavare är mer 

aktiva i stöttandet av läxor. Cooper (1989) nämner att samarbete och stöttning av både hem och 

skola kan skapa positiva effekter för elevers vidare utveckling. Många läxor kräver att det finns 

vårdnadshavare hemma som kan hjälpa till, men om vårdnadshavare inte har förmågan eller tiden 

att hjälpa till vid genomförandet av läxor kan negativa effekter på elevers motivation och 

prestation skapas (Cooper, 1989, ss. 86–87). Detta liknas vid det som Katz, Kaplan & 

Buzukashvily (2011) presenterar om läxor och vårdnadshavare. Vårdnadshavare som har en 

positiv inställning till utbildning och läxor får ofta sina barn att uppleva samma sak. Det innebär 

alltså att vårdnadshavarnas attityder gentemot läxor påverkar eleverna och dessa elever får 

troligen mestadels positiva effekter med läxor (Katz, Kaplan & Buzukashvily, 2011, ss. 380–383). 

Vidare är Coutts (2004) inne på samma resonemang och menar att vårdnadshavare ofta är 

framtidsorienterade när de tänker på fördelarna med läxor. Man tänker ofta att läxor kan utveckla 
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elevernas skolprestationer, bra attityder och rutiner som kan resultera i att eleverna väljer att 

studera vidare efter skolans slut (Coutts, 2004, s. 183).  

 

Utifrån resultatet framgår det att vissa lärare ser läxor som en positiv effekt för elevers 

studieteknik och att använda läxor hjälper eleverna att bli mer framtidsorienterade. Studieteknik 

är en viktig del av studierna och med hjälp av rätt studieteknik kan det bli enklare att lära sig saker 

och klara av de uppgifter man ställs inför i skolan. Det finns inte bara en färdig studieteknik att 

lära ut, utan det finns en mängd olika studietekniker som skräddarsys efter varje elev. Detta 

innebär att de yngre eleverna på lågstadiet behöver hjälp med att lära sig vilken typ av 

inlärningsperson de är för att kunna göra sin skoltid effektivare och enklare. Resultatet i studien 

har visat på att lärarna anser att en positiv effekt är att läxor medför en sorts arbetsvana hos 

eleverna och därmed utvecklas deras studieteknik. Detta är i enlighet med resultat i 

undersökningar av Cooper (1989) som också hävdar att läxor medför positiva effekter i samband 

med att eleverna får träna upp sin studieteknik och skapa rutiner för sitt lärande. Läxor tar 

lärandet utanför skolans ramar och visar att man inte bara kan lära sig saker i skolan, utan 

lärandet kan ske var som helst. Det resultat som visar att lärare som inte anser att läxor för med 

sig positiva effekter på elevers lärande i de yngre åldrarna och tycker att läxor inte ska användas 

inom 1-3  kan kopplas ihop med de ställningstaganden Hattie (2012) har om läxor. Hattie (2012) 

anser att läxor har en positiv effekt på elever ju äldre de är, på samma vis som läxor har en mer 

negativ effekt desto yngre eleverna är (2012, ss. 28-32). Resultatet visar att vissa lärare anser att de 

negativa effekterna är större än de positiva effekterna och därför bör läxor uteslutas helt för de 

yngre barnen.  

Att vissa elever blir stressade av läxor medan andra elever blir pushade och behöver läxor framgår 

i citat 18, vilket innebär läxor kan ha olika resultat beroende på vilken elev det berör. 

Resonemang såsom att läxor tar tid från elevens fritid kan kopplas till Cooper (2007) som menar 

att elevernas fritid är viktig och inte ska belastas med läxor. Det är inte bara i skolan som barnen 

lär sig saker och utvecklas, utan detta sker även inom andra aktiviteter som barnen sysslar med. 

Det Cooper (2007) menar är att dessa aktiviteter också är värdefulla för barns utveckling och att 

man kan lära sig saker som man kanske inte lär sig i skolan. Om eleverna istället lägger ner all sin 

fria tid på att arbeta med läxor och skolarbete finns risken att eleverna blir uttråkade och gör sin 

läxa “bara för att” (Cooper, 2007, s. 7).  
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7.6 Inom vilka ämnen ryms eventuella läxor och vilka typer av läxor är det som används? 

För att besvara forskningsfråga tre används resultatet från enkätfrågorna fem till tio (se bilaga 1). 

De teoretiska ämnena lyfts fram som de mest frekventa ämnena att använda läxor inom. I 

samband med att använda sig av läxor så framgår det att olika typer av läxor används bland 

lärarna. Olika typer av läxor såsom repetitions- och övningsläxa har nämnts under tidigare 

rubriker och anses vara ett skäl till att läxor ska användas. Resultatet av läxors tidsomfattning 

visar att 26 lärare använder veckoläxa och för studien innebär detta att tidsomfattningen är sju 

dagar som kan innebära måndag-måndag. Tio av lärarna använder läxa en dag till en annan dag, 

som studien exemplifierar två till sex dagar. Det som sticker ut i resultatet kring läxors 

tidsomfattning är att en lärare använder läxor över helgen och en annan lärare anser att läxor kan 

göras över lov. Enligt resultatet framgår det tydligt att läxorna ska genomföras tillsammans med 

vårdnadshavarna då 29 av lärarna anser att vårdnadshavares medverkan är att föredra till skillnad 

av de sju övriga lärare som har i åsikt att läxor ska genomföras enskilt av eleven.  

 

Fördelningen av resultatet kring hur mycket tid eleverna ska ägna sig åt läxor gav ett varierat 

resultat och det varierar mycket beroende på lärarnas erfarenhet och motivering. Svarsalternativet 

som var mest besvarat av åtta av lärarna var att läxor ska innefatta 25-30 minuters arbete för 

eleven. Sju andra lärare ansåg att läxor ska involvera eleven med ett arbete på 15-20 minuter. 

Resultatet visar även att sex olika lärare resonerande om att läxor ska bestå av 30-35 minuter eller 

10-15 minuters hemuppgifter. Till sist var lärare 4 ensam i sitt svar om att läxor endast ska 

innebära 0-5 minuters arbete och förtydligade sin motivering om att läxor inte är nödvändigt att 

använda: 

Citat 21. ”Jag vill inte arbeta med läxor alls. Hellre poängtera vikten av att lägga tid på läsning!” 

(Lärare 4).  

I enkäten ställdes frågan om läxor är läromedelsbundna och resultatet visade en spridning bland 

lärarnas svar där 19 av lärarna svarade “både och”. Detta innebär att läxorna kan vara 

läromedelsbundna men de behöver inte vara det. I övrigt visade resultatet att nio lärare svarade 

att läxor ska vara läromedelsbundna och tio lärare anser att läxor inte ska vara bundna till 

läromedel. Lärare 7 svarade att läxor inte behöver vara läromedelsbundna genom att förtydliga att 

eleverna är väl förberedda inför sina hemuppgifter. Citatet visar på att läxan inte handlar om ett 

kunskapsområde som är obekant för eleverna utan att läxans innehåll är av kännedom för 

eleverna:  
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Citat 22. “Allt som tränas eller befästs hemma har vi övat och gått igenom i skolan vid ett antal 

tillfällen och på olika sätt” (Lärare 7). 

Lärare 5 var en av de fyra lärare som svarade att hemuppgiften ska bestå av 35 minuter eller 

längre läxa. Resultatet visar att läxor dels ska vara läromedelsbundna men även att läxor inte 

behöver vara det. Det som poängteras istället är variationen av läxor där läsning, skrivning och 

matematik är av stor vikt för elevens inlärning: 

Citat 23. ”Läsa för att få läsflyt. Möjlighet att träna läsförståelsestrategier: ordförråd (…) 

rättstavning, skriva meningar, skriva olika typer av texter (…) Repetition för att träna ex. 

talkamrater, tabeller, öva hastighet i räknandet” (Lärare 5).  

 

Tabell 1. Lärares redovisning av läxor i olika ämnen 

 
Resultatet för Tabell 1 visar de lärare som använder sig av läxor och i vilket/vilka ämnen. Som 

nämns i metodavsnittet, punkt 6.1, så har lärarna kunnat välja flera alternativ om läraren använder 

sig av läxor inom flera ämnen. Resultatet visar att läxor främst används inom svenska- och 

matematikämnet. Tabell 1 presenterar ett tydligt resultat om att trettiofyra av samtliga lärare 

använder sig av svenskaläxor vilket betonar inom vilket ämne läxor främst används för eleverna i 

de tidiga skolåren. Citat 24 redogör för lärarens resonemang om varför läxor används inom de 

ämnen som anses vara mest representativa i Tabell 1.  

Citat 24. “Jag använder mig av läxor för att träna läs- och skrivfärdigheterna och 

matematikfärdigheterna. Eleverna behöver repetera och befästa grundläggande kunskaper i 

svenska och matematik” (Lärare 23). 
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I övrigt visar resultatet att tre-fyra lärare använder engelskaläxor och läxor i naturorienterande- 

och samhällsorienterande ämnen. Lärare 12 använder engelskaläxor via glosor för att ge eleven 

mer tid att befästa kunskaper:  

Citat 25.  “För att repetera och reflektera” (Lärare 12).  

Tidigare resonemang om att ge eleven mer undervisningstillfälle stämmer överens med lärare 17 

som använder läxor inom samtliga ämnen som anses vara mest representativa. Resultatet visar att 

läraren använder sig av hemuppgifter vid behov då eleven missat tidigare undervisning eller 

behöver automatisera ett visst ämnesinnehåll. 

Citat 26. ”Jag använder inte läxor per automatik utan när jag tycker att en elev (el gruppen) 

behöver fördjupade kunskaper (…) De kan även vara för att komma ifatt (efter sjukdom el likn). 

Sedan gäller det att individualisera, alla har inte möjlighet till stöd/hjälp hemma och ska aldrig 

känna att de misslyckas med sin läxa” (Lärare 17).  

Tabell 1 visar även att en av lärarna använder sig av läxa i musik vilket sticker ut ifrån de övriga 

43 lärarna. Citatet nedan exemplifierar om hur och varför läxor kan användas inom musikämnet: 

Citat 27.  ”I musik behöver man repetera tex inför en konsert. Har alla tex lyssnat in det de ska 

sjunga/spela innan så går det lättare på repetitionen” (Lärare 44). 

 
Tabell 2. Lärares redovisning av vilka olika typer av läxor som används 

 
Resultatet för Tabell 2 visar vilka typer av läxor som är mest representativa bland lärarna. Som 

nämns i Metod, avsnitt 6, så har lärarna fått välja på sex olika alternativ på vilka typer av läxor 

som används. Tabell 2 visar på en variation bland lärarna om vilka typer av läxor det är som 

används. Resultatet om hur många lärare det är som använder sig av repetition- och övningsläxa 

är ett resultat som sticker ut i jämförelse med de andra lärarsvaren. I citatet nedan resonerar 

läraren om att repetitionsläxa kan leda till att eleven ges flera möjligheter till att befästa kunskaper 

samtidigt som vårdnadshavarna blir involverade i skolans verksamhet: 



 

 45 

Citat 28.  ”Det kan vara ett sätt för föräldrarna att vara delaktiga i skolarbetet. Det är bra med 

många tillfällen att repetera” (Lärare 42). 

Tidigare nämnda resonemang går att koppla till Citat 29 som också handlar om att läxor kan 

erbjuda repetition, vårdnadshavares medverkan och dessutom att hemuppgifter kan stärka 

elevens lust att lära. 

Citat 29. ”Läsläxor är något man kan ägna sig åt hemma för att träna läsflyt, ordförståelse och 

djupare inlevelse och koppla sammanhang. Detta tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare. Vill 

eleven själv ta hem annat att göra hemma får hen göra det. T ex för att göra klart något” (Lärare 

14). 

Vidare utvecklar läraren i citat 30 ett resonemang om att läsläxor som anses vara en form av 

repetitions/övningsläxa inte alltid resulterar i positiva resultat. Läraren poängterar att läxor inte 

gynnar alla, då alla har olika förutsättningar till att ta ansvar och klara av olika hemuppgifter: 

Citat 30. “Jag använder mig övervägande av läsläxor för att läsinlärningen ofta behöver mer tid i 

anspråk än vad vi hinner med på lektionstid. Föräldrarna blir delaktiga och får insikt i barnens 

utveckling. Läxor kan stärka elevernas självkänsla och kunskaper om de får stödet att lyckas och de 

lär sig viss studieteknik. Men det kan också sänka dem om de ständigt misslyckas och inte får stöd 

hemifrån att kunna utföra sina läxor. Då bör eleven inte ha några läxor” (Lärare 15). 

En ytterligare motivering till att använda sig av repetitionsläxa illustreras i citatet nedan där 

läraren poängterar effekten av att eleverna ges flera övningstillfällen, då det finns ett behov av att 

repetera ett visst område och ämnesinnehåll. 

Citat 31.  ”Vi har inte läxor systematiskt utan i perioder när vi behöver "traggla" in tex klockan 

eller multiplikationstabeller” (Lärare 7). 

Vidare visade det sig att “läxa så att eleven kommer ikapp” var näst vanligast bland fjorton av 

lärarna (se tabell 2). I citat 31 betonas användningen av hemuppgift för att “komma ifatt” genom 

att lärare 7 exemplifierar ordvalet med att eleven kan behöva ges ytterligare möjlighet till 

undervisning, så som att bli tilldelad en individualiserad läxa. En läxa för att få rikare underlag för 

bedömning resulterade i att en av samtliga lärare använder läxa för att få underlag på elevernas 

prestationsnivå och bedömning. Valet av denna läxa anser lärare 15 behövs då allt skolarbete inte 

hinns med under lektionstid:  

Citat 32. “Jag använder mig övervägande av läsläxor för att läsinlärningen ofta behöver mer tid i 

anspråk än vad vi hinner med på lektionstid. Föräldrarna blir delaktiga och får insikt i barnens 

utveckling” (Lärare 15).  
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7.7 Analys av inom vilka ämnen eventuella läxor ryms och vilka typer av läxor som 

används 

 

För att besvara studiens tredje forskningsfråga används Skolverkets material ”Läxor i praktiken” 

för att presentera och analysera resultatet om vilka typer av läxor som används av lärarna som 

besvarat enkäten. Materialet ”Läxor i praktiken” beskrivs i bakgrund, punkt 2.2, där 

“repetitions/övningsläxa” nämns som en vanlig läxa hos de lärare som arbetar med läxor. Likaså 

visade sig denna typ av läxa vara vanligast hos de lärare som medverkat i enkäten. Av de lärare 

som svarat att de använder läxor så svarade 35 av lärarna “repetition-/övningsläxa” vilket blev 

den mest representativa läxan för studien. Enligt Skolverket (2014) känner de flesta elever till 

denna typ av läxa. Syftet är att eleverna ska få repetera det ämnesinnehåll som arbetats med under 

skoltid och på så vis kan lektionstiden tillsammans med läraren effektiviseras (2014, ss. 13–14). I 

lärarnas förklaring till användningen av repetitionsläxa kunde läraren betona att repetition kan 

handla om att befästa och automatisera kunskaper, vilket är något som lärare 44 menar på att 

övning ger färdighet då tiden i skolan inte räcker till. Läraren resonerar vidare om att läxor även 

kan göra att eleven är väl förberedd inför kommande undervisning. Detta går att tolka som att 

läxor både kan användas som repetition av tidigare undervisning men även att läxor kan ge 

eleverna underlag och stöttning inför kommande undervisning. Vidare nämns ordvalet “traggla” i 

resultatet där lärare 7 anser att läxor ska användas då det finns ett behov av att eleven behöver 

repetera och befästa kunskaper från tidigare undervisning. Därmed har läraren gjort ett didaktiskt 

val med att använda läxor periodvis utifrån ett visst syfte, då läxor används för att repetera och 

öva det innehåll från tidigare undervisning (Berg, 2011, ss. 15–17).  

 

En sådan typ av läxa som innefattar att eleven behöver komma ifatt beskriver Skolverket (2014) 

är effektiv för eleven som missat eller kommit efter i ett visst arbetsområde (2014, ss. 13-14). 

Resultatet av flera lärares resonemang visar att det finns en risk med de elever som har kommit 

efter eller halkat efter i undervisningen, att de dessutom hamnar efter i kunskapsinhämtningen 

och därmed kan behöva en sådan typ av läxa för att uppnå en viss prestationsnivå. En läxa som 

syftar till att ge läraren rikare underlag för bedömning visade sig användas av en lärare. Denna typ 

av läxa som ger läraren underlag kan innebära både stora och små uppgifter där eleverna 

förväntas arbeta utanför skoltid (Skolverket, 2014, s. 14). Vidare kan läxan ses som en möjlighet 

men också en begränsning då läxan antingen kan gynna eleven positivt genom att höja elevens 
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betyg, eller sänka elevens betyg. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför denna typ av läxa 

inte förekommer som en av de vanligaste läxorna.  

En läxa som är i förberedande syfte menar Skolverket (2014) kan handla om att läsa en bok som 

sedan följs upp på kommande lektioner. Det skulle också kunna vara att eleven får i uppgift att 

studera eller observera något som sedan ligger till grund för den fortsatta undervisningen (2014, s. 

21). Strandberg (2013) betonar värdet av att det är lika viktigt att förbereda eleverna för läxorna 

som det är att lärare följer upp de läxor som skickas med eleverna hem och betonar att en 

uppföljning på rätt sätt kan leda till att läxans kvalitet stärks (2013, s. 18). Då läxor kräver 

planering och ansvar, är det av stor vikt att läxorna är väl utformade för att eleven ska kunna 

utföra läxorna i hemmet tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas medverkan kan 

leda till att eleverna får en stödjande miljö och därmed en positiv attityd gentemot läxor (Corno 

& Xu, 2004, ss. 227–233). Dessa resonemang kan kopplas till citat 30 där läraren nämner att om 

eleverna får stöd av vårdnadshavarna så kan detta stärka eleverna i lärandet. Läraren poängterar 

även att om läxor inte fungerar i hemmet eller om eleven känner misslyckande så bör läxan 

uteslutas.  

 

Resultatet visar att läxor ofta skapas utifrån flera didaktiska val som läraren gör och detta har 

nämnts under forskningsfråga ett där lärare 17 gör ett didaktiskt val i att planera utifrån vem 

eleven är. På samma vis gör lärare 14 ett didaktiskt val med att inte använda läxor kontinuerligt 

och inte heller bara för att ha läxor för läxans skull. Istället strävar läraren efter att individualisera 

läxorna om läraren anser att det finns ett behov för elevens inlärning. Vidare går det att koppla 

citat 29 med Berg (2014) med liknande idéer om att läraren ska ha en öppen inställning och ge 

eleverna inflytande över vad som ska tas med hem. Om det finns ett intresse hos eleverna att ta 

hem ett visst skolmaterial så är det givetvis okej, eftersom läxor inte är ett obligatoriskt inslag i 

elevernas schema (2014, ss. 15–17). 

 

Tidigare har resultatet visat att läraren vill att läxor ska utföras i vårdnadshavares medverkan 

oavsett vilken typ av läxa och läxans svårighetsgrad. Skolverket (2019b) anser att förberedelserna 

inför hemuppgiften som görs i undervisningen har stor betydelse som syftar på att läraren kan 

säkerställa att eleverna genom undervisningen har utvecklat den förförståelse som krävs för att 

kunna klara av läxan. Vidare resonerar Skolverket (2019b) om att vissa skolor kräver att 

vårdnadshavarna är väl insatta i läxornas innehåll och nämner därmed en frågeställning om 

vårdnadshavares medverkan som lyder enligt följande: ”En läxa som lämnar över ansvaret för 

förståelsen till eleven själv eller till någon vuxen i elevens närhet är kanske inte tillräckligt 
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förberedd i undervisningen?” (2019b). Frågeställningen går att koppla till studiens bakgrund där 

Alm (2014) betonar att alla elever inte har samma förutsättningar att klara av läxan oavsett läxans 

svårighetsgrad utanför skoltid. Författaren (2014) menar på att eleverna kommer från olika 

hemförhållanden som kan skapa ett dilemma hos eleven att klara av läxorna. Då skolan lämnar 

över ansvaret till hemmet kan detta leda till att läxor blir problematiska och därmed skapar en 

ond cirkel kring elevens motivation och inställning till skolan (2014, ss. 13–15).  

 

 



 

 49 

8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultat och analyser som framkommit i studien med koppling till de 

teoretiska utgångspunkterna samt studiens syfte och forskningsfrågor.  

8.1 Didaktiska val 

För att knyta an till den teoretiska utgångspunkt som valdes för studien diskuteras lärarnas 

didaktiska val. Hos samtliga lärare, oavsett om de svarat ja eller nej på att använda läxor, syns en 

individualisering. Att välja bort läxor för att det inte passar en specifik elev är ett didaktiskt val 

som grundar sig i att läraren ser vem eleven är. På samma sätt är det ett didaktiskt val att använda 

läxor för att en elev gynnas positivt av läxorna. Att ge olika läxor till olika elever kan kopplas till 

det didaktiskt valet hur då läxor inte behöver vara exakt likadana för alla elever. Läsläxa var en 

tydligt återkommande läxa hos flera lärare som svarat på enkäten och en sådan läxa visade sig se 

mycket olika ut på grund av att läsförmågan kan vara av väldigt varierande grad hos elever i 

årskurs 1-3. Läxornas utformning och syfte går att koppla till den didaktiska planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen som motsvarar didaktikens fråga vad. De olika 

varianter av läxor som presenterats i, punkt 2.2, visar på det didaktiska valet varför lärare använder 

läxor. Läxor kan formas utifrån att ett ämnesområde behöver repeteras och/eller förberedas inför 

kommande undervisning och på samma vis kan läxor ligga till grund för bedömning eller att 

eleven ska ta del av ett innehåll utanför skoltid. De lärare som gör ett medvetet val med att 

använda sig av läxor utgår ifrån de didaktiska frågorna om vad, hur och varför och vem.  

 

Läxor visade sig vara en metod som många lärare använder för elevens inlärning trots att läxor 

varken nämns eller regleras i skolans läroplan. De flesta skolor saknar dessutom riktlinjer och 

diskussioner om hur eller varför läxor används. Lärarna som endast använder läxor för läxans 

skull har uttryckt sig på följande sätt att läxor används ”bara för att” och ses som en tradition 

som alltid använts på skolorna. Vidare visade traditionen av att använda läxor vara ett skäl för att 

man använder läxor, fast man egentligen inte vill använda sig av läxor.  

 

Genom studiens empiri framgår det att lärare använder sig av läxor vilket skulle kunna vara en 

bidragande orsak till den stress många barn och ungdomar känner. Den forskning som 

behandlats i studien visar att en bra skola inte ska behöva använda läxor. Barnens skolgång idag 

är olik i jämförelse med tidigare läroplaners och dess kunskapssyn som fanns förr. En anledning 
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till detta skulle kunna vara att de krav som skolan ställer på eleverna är mer omfattande och 

därför blir läxor ett mer relevant fenomen idag. Då det kan tolkas som att det inte finns någon 

direkt gräns mellan skola, fritid och hem. 

8.2 Forskningsfrågor  

På studiens första forskningsfråga “Vilka skäl har lärare i årskurs 1–3 att använda alternativt inte 

använda läxor?” fanns både varierande och likartade svar. Hos de lärare som använder läxor är 

vårdnadshavare, studieteknik och tid de tre mest förekommande faktorerna till varför man 

använder läxor. Utifrån den data som samlades in vid enkätundersökningen visas att 

vårdnadshavare bör vara delaktiga i elevens skolgång. Läxor kan fungera som ett verktyg för att 

ge vårdnadshavare en inblick i det arbete som utförs på skoltid. Flera lärares sätt att arbeta med 

läxor har en gemensam nämnare i att vårdnadshavare bör vara delaktiga i elevernas läxor 

och skolarbete. Vårdnadshavares engagemang kan variera och spela olika roll för elevernas läxor. 

För svaga elever kan engagemang från vårdnadshavare vara ett extra stöd för att komma framåt i 

sin utveckling medan starkare elever kanske inte är i lika stort behov av stöttning hemifrån. 

Vårdnadshavare har i samband med läxor en chans att påverka elevernas skolprestationer och en 

möjlighet att få en överblick av vad deras barn arbetar med i skolan. Resultatet visar också att 

läxan kan stärka relation och samspel mellan skolan och hemmet. En sådan relation är viktig för 

att vårdnadshavare tydligt ska veta hur de ska gå tillväga för att hjälpa och uppmuntra eleven i 

arbetet med läxor. Om relationen mellan lärare och vårdnadshavare fungerar kan man 

tillsammans gynna elevernas kunskapsutveckling. Det framstår som en viktig punkt att eleverna 

ska utveckla rutiner och studieteknik för elever i årskurs 1–3. I flera svar framgår det att läxans 

syfte är att utveckla en god studieteknik som eleverna drar nytta av både nu, men också inför 

högre årskurser. Att arbeta med läxor gör även att eleven får träna på att ta eget ansvar.  

 

Flera lärare nämner även att tid är något det inte finns tillräckligt av i skolan då skolan ställer höga 

krav på hur mycket kunskaper elever ska tillägna sig i grundskolan. Läxor anses därav högst 

nödvändigt för att eleverna ska ha tid att lära sig allt de behöver kunna när de går ut skolan. 

Läxor blir då ett slags förlängt schema av skoldagen. Ett återkommande tema i att tiden inte 

räcker till är att just läsutvecklingen tar mycket tid. Många lärare betonar vikten av att eleverna får 

tid till att läsa och att läxor behövs för att eleverna ska kunna bli goda läsare. Vissa anser också att 

läsningen kommer mindre spontant idag än vad det gjorde förr, och att läsläxor är nödvändigt för 

att läsningen verkligen ska bli av.  
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Som nämnts tidigare gällande studiens första forskningsfråga så resulterade det i varierade svar 

kring lärarnas motiveringar till att använda alternativt inte använda sig av läxor. Via enkäten fick 

studien fram ett resultat om att vissa lärare anser att läxor endast ska användas vid behov, 

samtidigt som andra lärare anser att läxor inte är nödvändigt för eleven. Lärarna som resonerade 

kring att använda läxor vid behov ansåg att det ibland kan vara effektivt att använda sig av läxor 

då eleven behöver mer tid utanför skoltid för att befästa kunskaper. Att inte använda sig av läxor 

per automatik kan ses som en effektiv metod, då eleven blir tilldelad läxa för att få mer tid till 

fördjupade kunskaper. Resultatet visade även att läxor inte ska användas då skolarbetet skall göras 

i skolan och inte på elevers fritid. Läxor kan skapa klyftor då alla inte har samma förutsättningar 

till att genomföra läxorna. Barn till vårdnadshavare som anses vara medel-höginkomsttagare 

gynnas eftersom dessa vårdnadshavare kan ha både en bättre möjlighet till att kunna hjälpa till 

och en bättre inställning till skolan, i jämförelse med andra vårdnadshavare som saknar 

studievana eller inte behärskar språket. Läxor är ofta inte utformade så att barnen klarar dem utan 

att få stöttning och hjälp, vilket kan göra användningen av läxor ineffektiva hos många elever och 

vårdnadshavare eftersom alla inte har samma möjligheter hemifrån. Stress är något som nämns 

hos flera lärare men på olika sätt. Läxor kan skapa stress hos eleven som har långa dagar med 

skola och fritids, där elevens fria tid får ett litet utrymme. Många lärare anser att läxor ska 

genomföras utanför skoltid, vilket i sin tur kan skapa stress och en dålig inställning till skolan hos 

eleven. Att lösa utbildningen i klassrummet är därför något som flera lärare poängterar bidrar till 

bättre skolresultat hos eleven.  

 

Ur den diskussion som förs av den första forskningsfrågan har det uppmärksammats att resultatet 

visar att majoriteten av de lärare som valt bort läxor varit verksamma i 0–5 och 5-10 år. Det är 

alltså de lärare som är relativt nya i yrket som väljer att inte ha läxor i sin undervisning och 

därmed kan man ifrågasätta om detta har med lärarutbildningen att göra. I bakgrundsavsnittet 

beskrivs samtliga svenska läroplaner och ända fram till Lpo94 anses läxor vara en del av 

undervisningen. I de senare läroplanerna Lpo94 och Lgr11 nämns däremot läxor inte alls 

eftersom att läxor inte är ett obligatoriskt fenomen. Det skulle kunna vara så att läxor inte längre 

ses som samma tradition som tidigare och inte anses vara lika nödvändigt hos de lärare som 

utbildat sig inom de senaste tio åren. Det kan vara så att en modernisering av yrket sker i form av 

att plocka bort läxor, eftersom det är den generation som arbetat minst tid som väljer att utesluta 

läxor. Den äldre generationen som arbetat under längre tid står fast vid att använda läxor då det 

kan vara en tradition från förr. Läxor är även ett område där det finns relativt lite forskning och 

delar av det material som används i denna studie är relativt nytt. 

 



 

 52 

Studiens andra forskningsfråga: “Hur ser lärare på läxors effekter på elevers skolprestationer?” 

visade sig ha en uppdelning mellan positiva och negativa effekter, men där positiva effekter var 

mer förekommande. En positiv effekt av att använda läxor som beskrevs i många enkätsvar var 

att läxor kan befästa de kunskaper som eleven introducerats för i skolan. Det är då alltså läxor 

som fungerar som mängdträning och för att repetera. Att träna och göra läxor hemma gör att 

eleven lär sig mer och i snabbare takt vilket i sin tur kan utveckla elevers självförtroende och 

självkänsla. Om man utvecklar ett självförtroende i skolarbete kan det göra att eleverna känner 

ökad glädje för skolan och blir stolta över vad de kan. Resultatet visar på att eleverna som har 

större stöd hemifrån har större sannolikhet att nås av de positiva effekterna, samtidigt som 

eleverna med mindre stöd hemifrån oftare utsätts för de negativa effekterna. De negativa 

effekterna som lyfts i resultatet är att läxor kan skapa konflikter i hemmet. Läxor kan skapa stress 

och visa på tydliga skillnader i skolprestationer mellan elever. Vissa lärare menar på att medel- 

och höginkomsttagare kan ha en annan inställning till skolan och skolarbete än vad 

låginkomsttagare har, och möjligheten att hjälpa sina barn med läxor blir större. En elev som inte 

har stödet hemifrån kan istället känna att den misslyckas varje gång läraren skickar med en läxa 

hem. Detta är givetvis effekter som bör undvikas i allra högsta grad och är fallet så bör läxor 

individanpassas eller plockas bort helt för eleven. Resultatet visar att bara för att en lärare 

använder läxor så behöver inte alla elever i klassen ha det. En individ som gynnas av läxor får det, 

medan hos en elev där läxor inte alls fungerar kan läxor helt plockas bort. Så beroende på vem 

eleven är, kan läxor ha både positiva och negativa effekter.  

 

Studiens tredje forskningsfråga: ”Inom vilka ämnen ryms eventuella läxor och vilka typer av läxor 

är det som används?” resulterade i resultatet om att läxan som främst används är inom de 

teoretiska ämnena vilket kan bero på att dessa ämnen har fler antal timmar inom 

undervisningstiden än vad de mer praktiska ämnena har. I timplanen finns det beskrivet hur 

många undervisningstimmar eleverna ska få inom respektive ämne, där det framgår att svenska 

och matematik består av flest undervisningstimmar. Timplanen stämmer överens med ett av 

skolans uppdrag under de första skolåren som handlar om att lägga grunden för en god läs- och 

skrivförmåga. Eleverna behöver dessutom en god läs-och skrivförmåga för att klara av de flesta 

av skolans övriga ämnen, vilket kan besvara frågan varför läxor i första hand används inom 

ämnet svenska. Resultatet visar att läxor inom idrott, hälsa och musik är något som inte används 

särskilt mycket. En läxa inom idrott och hälsa skulle kunna vara ett gott komplement till den 

mängd av de teoretiska ämnena som eleverna läser i skolan. En idrottsläxa för att träna de fysiska 

förmågorna skulle kunna bidra till att ge eleven återhämtning när de arbetat med teoretiska 
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ämnen eller suttit länge vid datorn. Resultatet visade även att en läxa så att eleven kommer ikapp var 

näst vanligast bland lärarna. Valet av läxan kan anses vara effektiv för eleven som missat eller 

halkat efter ett visst arbetsområde och som då ges möjlighet till mer undervisningstid. Denna typ 

av läxa skulle kunna ifrågasättas om det är så att eleven behöver komma ikapp kunskapsmässigt 

endast arbeta ifatt ett visst antal sidor. Denna typ av läxa kan vara att föredra om eleven är i 

behov av mer undervisningstid och för ett samarbete mellan hem och skola. Men om läraren 

använder läxor för att eleven behöva arbeta ikapp ett antal sidor, exempelvis genom att skicka 

med en elev en matematikbok hem så kan detta didaktiska val ifrågasättas. Det skulle kunna vara 

så att eleven redan har automatiserat kunskapsinnehållet och då kan repetition vara negativt då 

det kan minska elevens motivation. Något positivt kan dock vara att eleven får repetera 

arbetsområdet ytterligare då eleven får mer undervisningstid. Med detta menas repetition som ett 

sätt att motivera eleven till att befästa kunskaper men det kan även förstöra elevens inställning till 

skolan syftet med lärarens didaktiska val är att stärka elevens motivation men som i detta fall 

sänker elevens motivation. Enligt studien har resultatet visat att eleverna ska vara väl förberedda 

inför arbetet med läxan, oavsett om de är läromedelsbundna eller inte. Det skulle ifrågasättas om 

vem som anser att eleverna är väl förberedda. Är det läraren eller eleverna? Om fallet är så att 

eleverna utanför skoltid har glömt hur läxan ska genomföras så kan det bli ett dilemma för 

vårdnadshavarna att hjälpa till och allra helst då läxorna är läromedelsbundna. Detta innebär att 

vårdnadshavarna behöver vara insatta i det läromedel som används, och trots att 

vårdnadshavarna har kännedom om vilket läromedel som används så kan det vara så att 

vårdnadshavarna inte har kunskaper om just det arbetsinnehåll som läxorna består av. Detta 

mynnar även ut i förklaringen om att alla elever inte har samma hjälp och stöttning hemifrån.  
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9. Konklusion 

Utifrån denna studie går det att konstatera att det finns varierande åsikter kring att använda eller 

utesluta läxor. Det finns lärare som anser att läxan är ett positivt hjälpmedel för att hinna med 

den kunskap som ska läras in och för att eleverna ska få den mängd träning som behövs. Läxan 

anses vara positiv för både elevers inlärning och för att vårdnadshavare ska få möjlighet att blicka 

in i elevernas skolsituation. Samtidigt har denna studie visat att lärare ifrågasätter läxan som 

inlärningsmetod och anser att läxan är ett problem i relation till elevernas lärande. Det framgår i 

studien att läxor är ett arbetssätt som inte passar alla och beroende på elevens förutsättningar kan 

läxan ge olika effekter. Alla elever har inte samma stöd hemifrån att kunna klara av läxor och 

detta innebär att man som lärare har ett ansvar att vara medveten om detta. Det går också att 

konstatera att det är mycket som ska läras in på kort tid, och att tiden inte alltid anses vara 

tillräcklig. Lästräningen är en stor och tidskrävande del för lärare inom årskurs 1-3 vilket visades i 

resultatet då många lärare använder just läsläxor.  

 

Så vad innebär detta för oss? Om man som verksam lärare inom årskurs 1-3 ska använda läxor 

bör man i praktiken ta hänsyn till följande frågor:  

 

• Har alla elever förstått uppgiften och vet syftet med läxan? 

• Har eleverna haft möjlighet att bearbeta innehållet? 

• Har eleverna förstått alla begrepp som är viktiga för förståelse och genomförande av 

innehållet? 

• Vet eleverna hur de ska göra sin läxa? 

• Kan eleverna vara försäkrade om att läraren finns som stöd ifall det behövs? 

• Kommer läxan att utvärderas, diskuteras och följas upp? 

 

Det innebär även att vi som blivande lärare behöver fråga oss om läxor verkligen är ett 

nödvändigt inslag i elevernas lärandesituation. Väger de positiva eller negativa effekterna tyngst i 

en specifik läxsituation? Läxor är ingenting som ska användas ”bara för att”, utan om en läxa ska 

användas ska den vara genomtänkt. I enkätsvaren hävdas ofta att läxor ska kunna göras 

självständigt eller i vårdnadshavares medverkan men det beror självfallet på vem eleven är. Om så 

är fallet att läxor ska användas så ska läxor ges på olika sätt utifrån vilket syfte läxan har. Läxan 
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ska vara anpassad till undervisningen och elevens prestationsnivå, då läxan aldrig får ställa eleven 

inför en omöjlig uppgift att klara av läxan på egen hand. En elev som är svag i matematik bör inte 

behöva ta hem matematikläxor eftersom att eleven då ska utföra en läxa som eleven kanske inte 

klarar av på egen hand. Sker detta skulle läxan kunna ses som ett straff där frustration och en 

dålig inställning till skolan kan uppstå vilket även kan leda till konflikter i hemmet med 

vårdnadshavare eller andra närstående. Är eleven svag i matematik behöver läraren istället se över 

sin undervisning och anpassningar för just den eleven, och inte skicka med eleven uppgifter hem 

och överlämna ansvaret till hemmet. Läxor ska med andra ord inte kräva att vårdnadshavare har 

förkunskaper om läxans innehåll och ämne, utan läxor ska vara personligt grundade som skapar 

en positiv effekt med att ta hem läxor. Läsläxor kan vara en läxa att använda för årskurs 1–3 då 

tiden i skolan inte räcker till för elevernas lästräning, men för att lästräningen ska bli positiv krävs 

det att eleven använder litteratur som stimulerar och stärker elevens vidare utveckling inom 

läsning.  

 

9.1 Vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att utöka antalet skolor och lärare. I en liknande 

undersökning med flera lärare som medverkade och svarade på enkäten skulle det kunna bidra till 

en mer generell slutsats. Hade mer tid funnits hade det varit av intresse att även göra intervjuer 

med lärare för att nå ännu djupare svar. Fler förslag till vidare forskning kan vara att undersöka 

eleverna och vårdnadshavarnas attityder och upplevelser kring läxor. Detta skulle sedan kunna 

jämföras med lärarnas attityder gentemot läxor, för att se om upplevelserna stämmer överens.  
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