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SAMMANFATTNING  

Läxan är ett omdebatterat fenomen med både anhängare och motståndare. Oavsett debattens 

riktning figurerar läxan i skolan, något de flesta lärare behandlar. Grundat i detta väcks frågan om 

vilka motiv lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 anger för att ge läxor. 

Studiens syfte var att studera och jämföra vilka motiv lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 angav för 

att ge läxor. Frågeställningar som användes var vilka uppfattningar lärare har om läxor och dess 

funktion, i vilket syfte läxor ges samt vilka faktorer som påverkar läxgivandet i olika årskurser? 

Studien utgick från en kvalitativ intervjumetod, där man söker efter respondenternas motiv 

och uppfattningar kring ett fenomen. Respondenterna i vår studie är yrkesverksamma på fyra 

grundskolor i två skilda kommuner. Halvstrukturerade intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas och analyseras. Det hermeneutiska perspektivet fungerade som analysverktyg där 

förförståelse, förståelse och tolkning bildar en helhetsförståelse. 

De resultat vi erhöll skiljde sig åt mellan stadierna. Dock framhöll lärarna i både årskurs 1-3 

samt 4-6 färdighetsträning, fördjupning och övning som främsta syften. Det som skildes åt var 

lärarnas framhållning av allmänbildning och kommunikation i årskurs 4-6, vilket ej nämndes i 

årskurs 1-3. Gällande läxans funktion enades samtliga lärare om färdighetsträning, förberedelse 

inför högre studier och kunskapsfördjupning som det mest primära. Skillnaderna låg i årskurs 1-3 

inom tidsaspekten och i årskurs 4-6 inom begreppsbildning och reflektionsförmåga.  

Den faktor som överensstämde var tid, i den mån att elever behöver mer träning och 

fördjupning. Resterande faktorer, såsom läxgivande utifrån elever och föräldrars förväntningar i 

årskurs 1-3 samt frånvaro, träning inför högre stadier samt organisatoriska läxpreferenser i 

årskurs 4-6, skildes åt. 

Slutsatser som drogs var att motiv och den funktion läxan tillskrevs varierade beroende på 

årskurs samt lärarnas uppfattning, erfarenhet och förförståelse kring vad en läxa ämnar utveckla.  

Uppfattningarna kan förstås utifrån en traditionell syn på läxan som fenomen, det vill säga att 

läxan anses vara en naturlig del av skolan. 

 

Nyckelord: Pedagogik, läxor, respondentintervju, hermeneutik  
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FÖRORD 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de lärare som medverkat i vår studie, för den tid och 

engagemang de avsatt. Därefter vill vi tacka vår handledare Guadalupe Francia för god 

handledning och användbara råd. Slutligen vill vi även rikta ett tack till varandra för gott 

samarbete. 

Uppsala 2013 

Catherine Lindén och Evelina Pollak 
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 INLEDNING 

Läxor är något som förknippats med skolan under näst intill ett sekel. Det har debatterats fram 

och tillbaka inom utbildningsväsendet kring läxan och dess värde. I debatten finns både de som 

förespråkar läxor och dess användning samt de som motsäger sig användandet av den. Debatten 

fokuserar i mångt och mycket på läxans vara eller icke vara medan själva syftet inte lika tydligt 

lyfts fram. Då läxa är en del av skolorganisationen bör fenomenet ses ur ett vidare perspektiv. 

Varför använder man läxa? Vi anser att läxan har varit och fortfarande är ett relativt oreflekterat 

fenomen och därför finner vi det intressant att studera i vilket syfte läxan egentligen ges och 

vilken funktion den har för lärare i grundskolans tidigare år. 

Eftersom vi har varit två skribenter i detta examensarbete har vi delat upp datainsamlandet 

mellan årskurs 1-3 och årskurs 4-6 för att sedan kunna göra en gemensam jämförande analys. 

Intervjuerna i årskurs 1-3 utfördes av Catherine Lindén och intervjuerna i årskurs 4-6 utfördes av 

Evelina Pollak. Analysen utgörs av två underrubricerade segment för att sedan sammangå i en 

gemensam analys. 
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BAKGRUND 

Varje dag befinner sig många elever i skolan, där pedagogisk verksamhet bedrivs som syftar till att 

undervisa, utveckla och uppfostra barn och ungdomar till goda medborgare (Lgr 11, s. 9). 

Oavsett vad som sker under lektionerna och hur mål uppnås finns det ett återkommande 

fenomen som aldrig helt frånkopplas skolan - läxan. Läxan och dess betydelse har varit ett 

ihållande debattämne inom utbildningsväsendet och tankarna kring detta har varierat (Marzano & 

Pickering, 2007, s. 74). Den väsentliga frågan om läxans värde och betydelse har förbisetts och 

varit begränsad menar Kidwell (2004, s. 7). Kohn påpekar det intressanta i att fåtalet röster gjort 

sig hörda kring själva syftet med läxan (Kohn, 2007). Likaså finner delar av svensk forskning att 

läxan är ett svårfångat fenomen, men dilemmat ligger i bristen på reflektion kring vad en läxa bör 

vara (Westerlund, 2001). I artikeln Läxor – för livet eller i onödan skriver Höjer (2010) att läxan kan 

ges olika betydelse beroende på vilka förutsättningar man har. Vänsterpartiets riksdagsledamot 

Dinamarca (2011-05-09) debatterar och reflekterar kring de varierade familjeförhållanden som 

finns hos de elever som idag ges läxor. Dinamarca menar att föräldrarnas socioekonomiska 

ställning samt utbildning påverkar deras möjlighet till stöttning vid läxgörande och 

kunskapsinhämtning. Hon menar att elever vars föräldrar har lägre utbildning eller annat 

modersmål skall ha rättigheten och samma förutsättningar som sina kamrater att kunna göra 

läxorna tillfredställande. Debatten har gått från att ställa sig frågan om fler läxor kan hjälpa 

eleverna att bli mer disciplinerade till att bromsa dem i sitt lärande på grund av felaktigt gjord läxa 

utan stöttning (Kidwell, 2004, s. 21). Före detta skolminister Baylan anser att läxan är en självklar 

del av skolan, men menar dock att elever skall ges möjligheten att utföra läxan efter skoltid med 

stöd av pedagog (Baylan, 2006-05-31). Kohn påpekar istället trenden av den ökade mängden 

läxor, utan lärarreflektion kring värdet i detta görande (Kohn, 2007, s. 179). Förespråkarna som 

anser att läxor har en positiv inverkan hävdar till exempel att läxor hjälper eleverna att tillägna sig 

goda studievanor, utvecklar personligt ansvar, involverar föräldrarna i läxorna eller tillåter lärarna 

att använda läxorna som ett diagnostiskt verktyg för att regelbundet övervaka elevernas framsteg. 

Övervakningen av elevers framsteg och arbete används inte enbart ur ett lärarperspektiv. Även 

föräldrar kan se läxan som ett verktyg för att bli delaktiga i vad eleverna gör i skolan. Många 

föräldrar anser dessutom att läxor är en naturlig del av skolan, men även här finns skilda 

uppfattningar där man förespråkar respektive invänder mot läxan (Höjer, 2010). De som anser att 

läxor kan ha en negativ inverkan anser att läxor sällan ger en rättvis bild av elevens verkliga 

kunskap eller framsteg. Läxan kan resultera i att eleverna tappar intresset för skolan och dess 
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ämnen, skapar spänningar mellan eleverna och deras föräldrar eller till och med stjälper de elever 

som inte har tillräcklig kunskap för att klara av en hemuppgift. De elever som har tillräckliga 

kunskaper för att slutföra en uppgift erhåller ingen fördel (Blazer, 2009, s. 2-3). Enligt Epstein & 

Van Voorhis (2001, s. 181) förekommer det ett flertal motiv för att ge läxor. Det kan till exempel 

handla om förberedelse, deltagande, övning, relationsarbete och personlig utveckling. Med 

utgångspunkt i denna bakgrund ämnar vi studera och jämföra vilka motiv några lärare i årskurs 1-

3 samt 4-6 anger för att ge läxor samt vilka funktioner, syften och faktorer de tillskriver dessa.  
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LITTERATURÖVERSIKT 

Tidigare forskning 

Inledande historiskt perspektiv 

Läxa som pedagogiskt verktyg har diskuterats under längre tid, de möjliga vinsterna samt 

eventuella förluster. Historiskt sett har vikten av läxan varierat. Under 1920-talet ansågs läxan 

vara en form av träning för sinnet. Denna syn förändrades efter två årtionden och 

problemlösning hamnade i fokus. Under 1950-talet utpekades de akademiska vinsterna som för få 

för att motivera ett kvarhållande av läxan, för att sedan nästa årtionde rikta fokus mot den press 

och försummelse inom andra centrala områden i livet läxan kan orsaka. Under 1980-talet 

värderades läxan återigen som vital för skolframgång (Cooper, 1989, s. 85). Även i dagens skola 

är läxan ett vanligt förekommande fenomen, där läxan ämnar synliggöra elevers färdigheter och 

förmågor (Forsberg & Lindberg, 2012, s. 25). Vad som anses vara viktiga förmågor och 

kunskaper kan förstås utifrån skolans olika utvärderings- och kontrollinstrument, så som 

nationella prov, där elevernas kunskaper i främst basämnena utvärderas (Ibid., s. 30, 36). Om 

man förstår läxan utifrån definitionen; en uppgift till studenterna, givna av lärare som menas 

göras utanför skoltid, exkluderar och minimerar definitionen lärarstöd och aktiviteter utanför 

skolschemat (Cooper, 1989, s. 86). Samtidigt kan en väl konstruerad läxa resultera i goda 

elevprestationer (Parks, 2008, s. 14).   

Motiv för läxanvändning 

En jämn utvecklingskurva är inte självklar, utan debatten kring läxan har under en 30-års period 

propagerat för mer eller mindre läxor (Cooper, 2001, s. 34). Läxan handlar dock om mer än den 

rent kvantitativa frågan. Det man ofta förbiser är i vilket syfte läxan ges. Epstein & Van Voorhis 

(2001, s.181) menar att fokus måste riktas mot läraren och dennes ansvar. Läraren inte bara 

förordar läxor utan skall även utforma dem. Utformningen bör grundas i vilket syfte uppgiften 

tillskrivs samt utifrån vad som kan leda eleverna till framgång. Delar av den pedagogiska 

forskningen, såsom Epstein & Van Voorhis (2001), menar att ju fler läxor elever ges, desto mer 

effektiva blir de och eleven lär sig mer. Dock är inte endast mängden läxor av relevans. Att enbart 

öka mängden är ett ineffektivt och oreflekterat sätt att hantera fenomenet – mängden tid 

spenderad på läxor står inte alltid i relation till mängden inhämtad kunskap (Kidwell, 2004 s. 9). 
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Så vilka argument finns för lärare att ge läxor? Det finns många och varierande skäl men Epstein 

& Van Voorhis (2001, s. 181-183) samt Xu (2005) har identifierat tio övergripande syften. Det 

första syftet; övning, som främst används som motiv för läxgivande handlar om att träna upp 

färdigheter hemma som man lärt sig i klassrummet. En del moment är för tidskrävande för att 

hinnas med under lektionstid, men hemma kan man träna i lugn och ro, ensam eller tillsammans 

med exempelvis sina föräldrar. Det andra syftet; förberedelser, handlar om att man som lärare vill 

försäkra sig om att eleverna är förberedda inför nästkommande lektion. Det kan handla om att 

rent mentalt förbereda sig inför en uppgift, slutföra arbete som inte hunnits med under 

lektionstid eller att fundera kring ett speciellt tema man senare ska behandla i klassen. Det tredje 

syftet; deltagande, är enligt studien viktigt då fokus ligger på att försöka fånga in de tysta och 

blyga eleverna som i klassrummet sällan yttrar sig. Hemma kan man tillgodogöra sig specifika 

kunskaper och färdigheter som man sedan kan använda sig av i klassrummet. Det fjärde syftet; 

personlig utveckling, handlar dels om att lära eleverna att bli ansvarstagande och delaktiga i sitt 

eget lärande och dels att bli mer självförtrogna och strukturerade. Det handlar alltså inte bara om 

att utvecklas rent kunskapsmässigt utan även om att kunna bemästra den tid man har till 

förfogande på mest effektiva sätt utan att störas av eventuella distraktionsmoment. Det femte 

syftet; föräldrar-barn-relation, grundas i antagandet om att läxor kan stärka familjeband. I arbetet 

med läxor kan de diskutera vad som sker i skolan, föräldrarna får en inblick i vad lärarna 

förväntar sig av eleverna och eleverna inser vikten av skolarbetet då föräldern blir en förebild 

som visar hur man kan gå till väga. Det är bevisat att elever som får stöd och stöttning hemifrån 

presterar bättre i skolan. Det sjätte syftet; föräldrar-lärar-kommunikation, handlar om att använda 

läxorna som en kommunikationsport mellan lärare och hem för att informera föräldrar eller 

annan vårdnadsgivare om vad deras barn behöver träna på, hur de utvecklas, vilka ämnen man 

behandlar i klassen etcetera. Läxorna kan utformas så att föräldrar till elever i behov av extra stöd 

guidas i hur de ska stötta och leda sina barn mot ny kunskap. Det sjunde syftet; 

kamratinteraktion, handlar om att ge läxor där eleverna kan ta hjälp av varandra. Ofta besitter 

elever olika typer av kunskaper och i samarbetet kan de komplettera varandras färdigheter. 

Läraren kan dels styra grupperna så att elever av olika kunskapsnivå blandas eller så kan arbetet 

utformas mer informellt. Det åttonde syftet handlar om policy. Om detta syfte anammas förordas 

eleverna en viss mängd läxor varje vecka. Det nionde syftet, offentliga relationer handlar om att 

skolor utåt sett vill uppvisa en god fasad. De vill påvisa att de har väl utvecklade akademiska 

program av hög standard. Det tionde och sista syftet är bestraffning. Även om det idag inte anses 

befogat att ge läxor som straff för dåligt uppförande eller korrigering av problem hos eller med 

en elev har skolor tidigare legitimerat detta skäl till att ge läxor. Om det används i klassrummet är 
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svårt att veta då det är en subjektiv handling utförd av läraren. I kontrast till detta är det viktigt att 

poängtera att läxan inte ska användas som straff då det signalerar att skolarbete är tråkigt och 

obehagligt (Cooper, 1989, s.90-91). Denna åsikt skiljer sig åt inom forskningen. Andra röster 

menar att läxan endast är negativ när den ges utan syfte samt när den inte kommenteras eller ges 

någon feedback (Paschal, Walberg, Weinstein, 1985, s. 76).  

Fördelar med läxor 

Oavsett vilka motiv lärarna grundar läxgivandet i kan läxan avge allmänt goda effekter på 

elevprestationer om den är strukturellt upplagd. Vidare menar Parks att lärarnas syn på ökad 

läxgivning för kommande skolår baseras på en förberedelse, för elevernas bästa (Parks, 2008, s. 

14). Denna uppgift som utförs i andra områden än i skolans pedagogiska miljö anses ha ett antal 

fördelar. Bland annat omedelbar förståelse, förbättrad studieteknik, möjlig ökad positiv känsla 

gentemot skolan och insikten att lärande tar plats i skilda miljöer. Ytterligare fostras oberoende 

och ansvarstagande individer och involverade föräldrar (Cooper, 1989, s.86). Dessa punkter 

styrks i Coopers senare publikation Homework for all – in moderation (Cooper, 2001). Läxans 

repetitiva funktion leder till utveckling av långtidsminnet, glömskekurvan planar ut samt kunskap 

befästs mer effektivt vid repetition (Klingberg, 2011, s. 63). 

Hellsten menar att läxan kan ha en positiv inverkan på identitet och status. För en del elever 

kan läxor vara en stämpel på att man har blivit mogen, att man är vuxen nog att ta ansvar för sitt 

eget lärande. På så sätt kan läxan fungera som en statussymbol. Kärlek och omsorg är också en 

aspekt som läxan positivt kan utveckla. Att arbeta tillsammans med läxorna blir ett sätt för 

familjer att visa omsorg för varandra, att visa att man som förälder finns där för sitt barn. Ibland 

är läxstunden den första stunden under dagen då man i lugn och ro kan sätta sig ned tillsammans 

(Hellsten, 1997, s. 213). Andra positiva effekter anses vara värdefulla vinster för eleven då läxan 

kommenteras eller betygssätts och i och med detta utvecklas positiva attityder (Paschal m.fl., 

1985, s.76). Om läxan användas på rätt sätt kan den även öppna upp dörrar för vidare akademiska 

studier och förbättrade studietekniker. Läxor måste således inte automatiskt vara ett negativt 

fenomen, det kan bli det om de används ogenomtänkt och oreflekterat. Då barn oftast gillar 

varierande, utmanande, och framförallt meningsfulla uppgifter som ämnar leda till utveckling, kan 

läxan bidra till detta om läraren formulerar läxan utefter dessa mål. Lyckas läraren med detta 

skulle även läxans värde öka och därmed prestationerna (Kidwell, 2004, s.21).   
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Nackdelar med läxor 

Läxan bidrar dock inte alltid automatiskt till positiva effekter för eleverna. Eftersom läxan 

definieras som ett görande utanför skolan och mestadels i hemmet, hamnar delar av de negativa 

effekterna inom den socioekonomiska sfären. Möjligheten till stöd hemifrån och otaliga faktorer 

som påverkar slutprodukten, elevens andra engagemang, hemmiljön och andras inblandning 

stjälper eller stödjer eleven (Cooper, 1989, s.86-87). Paschal m.fl. vidareutvecklar denna fråga och 

påpekar att en rättad läxa med given lärarfeedback ger tre gånger så stor positiv effekt 

jämförelsevis med socioekonomiska förutsättningar, eftersom elevers hemförhållanden är 

svårpåverkade. I klassrummet kan läraren dock i samarbeta med eleven utveckla läxan utefter 

dennes behov. Detta grundar Paschal m.fl. i statistiska undersökningar samt fältundersökningar 

som gjorts på kontrollgrupper där elevers resultat på läxan undersökts i förhållande till deras 

socioekonomiska förutsättningar (Paschal m.fl., 1985, s. 77). Med lärarens roll i åtanke belyser 

Hellsten (1997, s. 211-212) dennes position inom kontroll och styrning. Han menar att läraren är i 

en position där denne besitter makten att kontrollera eleverna i vad de gör och när de ska göra 

det, det vill säga att läxa är något som görs någon annanstans än i skolan. Till sist belyses att läxor 

ofta ses som en betungande arbetsprestation, eleverna förväntas prestera såväl i skolan som i 

hemmet. I artikeln poängteras att läxor ska ges lika mycket tid som ämnet ges på schemat, men 

åsikterna är spridda. En del förespråkar mer läxor, en del anser att elever bör tillåtas ha sin fritid 

istället för att se dagens läxa som en börda.  

Kidwell (2004, s. 21) påpekar att elever som gör misstag hemma när de arbetar med läxan 

tenderar att bromsas i sitt lärande. Om eleven inte får hjälp att korrigera tankefelen kan inte 

vidare och ny kunskap befästas. Hon menar också att daglig fysisk aktivitet är viktigt för lärandet 

och om eleverna ges för mycket läxor som tar tid från fritidsaktiviteter etcetera kan detta försvåra 

inlärningen då eleverna inte ges tid att bearbeta det de lärt sig. 

Forsberg (2009, s. 142-143) menar i sin avhandling att det som är tänkt att stärka banden 

mellan elev och förälder i vissa fall kan stjälpa dem. Läxgörandet blir då istället en stor börda och 

stressfaktor när elevens och förälderns motiv går isär. Om eleven motsätter sig förälderns 

styrande position, där man nekas självständighet, kan effekten bli motsatt gentemot vad som är 

önskvärt. Eleven invänder mot detta och presterar som konsekvens sämre. Läxan ses då som en 

betungande uppgift trots att föräldern enbart försökt uppfylla sin roll och sitt ansvar som en del 

av läxgörandet.  

Oavsett fördelaktig bakgrund eller ej påvisas elevers mättnadskänsla inför skolarbete på grund 

av övervikt av läxor. Cooper menar att en uppgift endast kan vara givande under begränsad tid 
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och den ingriper på fritiden och samhälleliga aktiviteter. Föräldrars läxstöd anses viktigt, men 

denna involvering kan för eleven leda till förvirring på grund av skilda signaler mellan lärar- och 

föräldrainstruktioner. Dessa blir alltid en tolkning som kan feltolkas av föräldrarna, vilket kan 

ställa eleven frågande inför sin uppgift. Läxor kan även utveckla oönskade karaktärsdrag som 

fusk om belastningen blir för stor eller om uppgiften anses vara ickestimulerande (Cooper, 1989, 

s.86-87). I enlighet med detta menar Österlind (2001, s. 20) att läxor kan leda till att elever fuskar 

eller kopierar andras arbete för att få uppgiften överstökad och för att slippa tristessen en del 

känner kring läxor. Då handlar det inte om att träna eller öva för att utveckla kunskaper och bli 

bättre på något utan enbart om att se till att bördan försvinner. Österlind (2001, s. 57) hävdar 

också att läxans påverkan på eleven kan öka skillnaderna elever sinsemellan om de 

kunskapsmässigt behandlas som jämbördiga istället för att utmanas utifrån individuella 

kunskapsnivåer och behov. Detta kan skapa negativa känslor, stress och en känsla av 

misslyckande. Med detta i åtanke anser Cooper att det endast finns minimala akademiska vinster 

av läxan, om några i överhuvudtaget, för elever i årskurs 1-6. Anledningen menas vara att elever i 

dessa åldrar har svårare att tona ut distraktioner och det kan vara svårare att koncentrera sig i 

hemmiljö då de oftast inte har tillräckligt utvecklade studievanor (Cooper, 2001, s. 36). Parks 

kommenterar Kohn i sin artikel som menar att läxan har en försumbar effekt på elevers 

prestationer. Då vissa bävar för läxan kan den bli en källa till ointresse, ett bristande engagemang 

leder sällan till en väl utförd uppgift (Parks, 2008, s. 14). Läxan i sig är inte mer effektiv inom 

vissa ämnen, den utvecklar inte grundskoleelevers skolprestationer, oavsett antalet givna läxor 

(Cooper, 1989, s. 89).  

Läxans utformning 

För att effektivisera läxan på bästa sätt blir det således viktigt för läraren att inse att det inte är 

mängden som är viktigt, utan hur läxorna är utformade, hur de tilltalar eleverna och motiverar 

dem att prestera av genuint, inre intresse (Kidwell, 2004, s. 21). För att läxan ska ge den tänkta 

prestationshöjande effekten bör ett antal områden utvecklas. Då läxan skickas hem måste alla 

inblandade ta ställning till vad som är läxans värde och hur hemmiljön utanför skolan påverkar 

elevernas lärande. Om läxan görs i skolan behöver endast läraren och skolmiljön ses över, vilket 

inte är möjligt inom hemmiljön. Elevers karaktärer, läxans tema och betygsnivå influerar värdet i 

läxan (Cooper, 1989, s. 87). Sistnämnt menar Cooper att läxan inte ska ses som ett tillfälle att 

utvärdera elevernas kunskaper i prov. Kvaliteten på den inlämnade slutprodukten ska inte 

förbises utan bör samlas in, ses över och ges konstruktiv feedback. Detta visar att läraren tar 
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läxan på allvar (Ibid., s. 90-91). Det är mer gynnsamt att inkludera fler områden i läxan än att 

endast fokusera på vad som lärts under en given dag. Det bör finnas uttryckta riktlinjer inom 

varje skoldistrikt, skola samt klassrum. I dessa bör läxans syfte delges, varför de ibland är 

obligatoriska och hur mycket tid som är rimligt att lägga ned på utförandet. En fungerande läxa 

på grundskolenivå ämnar utveckla studieteknik, fostra goda attityder gentemot skolan och visa att 

lärande sker i skilda miljöer, inte för att utveckla akademiskt kunnande (Ibid., 1989, s. 89-91). I 

Coopers senare publikation presenteras en modell kring läxanvändandet. Om läxan ges bör den 

vara kort, material för att utföra läxan ska finnas tillgängligt i hemmet och leda till lyckade 

erfarenheter. Lärarens förväntningar på den blivande effekten måste vara ödmjuka och läxan bör 

vara en av fler modeller som används (Cooper, 2001, s. 37-38). Så, att hålla fast vid en mall 

fungerar inte. Slutligen ska läxan ges strategiskt med inlärningsmål för eleverna utefter deras nivå 

och den rådande klassrumssituationen. Riktlinjerna inom skolan ska vara flexibla och 

konsekventa för att kvarhålla elevernas engagemang i lärandeprocessen (Parks, 2008, s. 14-15).  

Socioekonomiska faktorer 

Trots väl utformad läxa bör man ta andra aspekter i beaktande. Läxan kan öka redan breda 

socioekonomiska skillnader vilket kan leda till en kunskapsmässig ojämlikhet (Cooper, 2001, s. 

35-36). Österlind ifrågasätter skolans förhållningssätt till elevernas skilda socioekonomiska 

bakgrund, påverkat av föräldrarnas utbildning. Vidare menar hon att skolans tolkande av sin 

uppgift avgör hur detta problem behandlas. Om fokus ligger på att utveckla elevernas 

förhållningssätt gentemot sig själva och omvärlden anser Österlind att hemläxan inte är fruktbar 

(Österlind, 2001, s. 58). Ytterligare påvisar hon att elevernas socioekonomiska bakgrund starkt 

påverkar deras förhållningssätt gentemot skolan och dess uppgifter. Frihetlighet och 

prestationsinriktning visar sig ha stark anknytning med en god socioekonomisk bakgrund medan 

de motsatta förutsättningarna leder till godvillighet, där Österlind menar att eleven underordnar 

sig läxor och gör dem för att de måste göras, samt icke-reflektion där eleven känner sig ålagd att 

göra läxan (Ibid., 2001, s. 12). Paschal m.fl. menar dock att lärarens återkoppling på läxan positivt 

påverkar kunskapsutvecklingen i mycket högre grad än de socioekonomiska villkoren (Paschal 

m.fl., 1985, s. 77). Oavsett om eleverna är målinriktade och önskar studera vidare eller är 

oengagerade, kan man inte anta att de kommer från miljöer som främjar läxor (Parks, 2008, s. 14-

15). Likväl som elevers hemmiljöer ser olika ut, är elever enskilda individer med skilda 

förutsättningar och behov. Trots detta hävdar Cooper att individualisering av läxan inte bör ges 

stor prioritet då den största effekten blir ökad arbetsbörda för pedagogerna (Cooper, 1989 s. 90-
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91). En motsägelse till argumentet av en icke individualiserad läxa ges av Parks som menar att en 

mall inte passar alla (Parks 2008, s. 14-15). 

Elevers förhållningssätt 

Westlund (2004, s. 37) skriver i sin studie om forskning kring elevers känslor för läxor. Hon kom 

fram till att många barn gör sin läxa själv och har lite eller inget stöd av sina föräldrar, eller annan 

vuxen, vilket exempelvis Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181) förespråkar att eleven bör ha för 

mest effektiv inlärning och motivation. Trots att många barn gör sina läxor själva har de föräldrar 

som förordar att de måste göra dem. Läxan kan på sätt kännas betungande och tidskrävande för 

dessa elever. Oavsett kön, ålder eller hur väl man presterar hemma och i skolan känner många 

frustration över fenomenet läxa. Studien visar också att de som har en negativ inställning till läxor 

även ofta har det till själva skolväsendet. Samtidigt kan man se att lärare och föräldrar anser att 

läxor är något betydelsefullt, viktigt och av stort värde ur både ett lång- och kortsiktigt perspektiv. 

Elever, ofta de yngre, däremot förstår sällan sambandet mellan läxan, ansvarstagande och nytta. 

Många elever anser att de ska göra läxorna för att tillfredställa lärare och föräldrar – det blir ett 

sätt att få beröm och slippa bestraffning. En del elever påpekar att läxorna tar tid från andra 

sysselsättningar och intressen och detta i sin tur skapar en konfliktsituation mellan elev och 

förälder då känslorna och lusten kring läxor går isär. Stress är ett begrepp man ofta stöter på när 

man läser om elevers tankar och känslor kring läxor. Studiens resultat visar inte hur eller om 

elever kopplar samman läxorna med ett tänkt lärande. Lärarens syfte är att eleverna ska träna på 

kommande uppgifter men eleverna lever oftast i nuet och har svårt att blicka framåt. Westlund 

(2004, s. 36) listar några faktorer som elever räknar som en kostnad till följd av läxorna. Några av 

dessa kostnader är: leda, stress då man har för mycket att göra på för lite tid, minskad motivation 

då läxorna upplevs tråkiga och minskat socialt utbyte. En elev säger: 

Jag hinner aldrig aldrig vara med kompisar eftersom jag måste göra 

läxorna perfekt för att hålla mina betyg1. Jag hinner aldrig göra något 
speciellt eller koppla av när jag är i skolan så fort jag slopar någon lektion 
får jag dåligt samvete. (Westlund, 2004, s. 46) 

En annan säger: 

                                                             

1 Här kan man fundera kring vad som skapar den negativa känslan hos eleven.  Eleven kopplar samman 
betyg och läxor och upplever att goda betyg endast uppnås om läxan görs perfekt. Österlind (2001, s. 28) 
menar att elever som antar ett prestationsinriktat förhållningssätt värderar läxan som ett verktyg för att nå 
önskat betyg. 



16 

 

Jag tycker att man har för lite tid i skolan. Man måste stressa  

hela tiden. Antingen är det för att man har för lite tid eller för  

att man har för mycket läxor och prov. (Westlund, 2004, s.44) 

Westlund (2004, s. 46) vill att man lägger märke till att läxorna, för eleven, inte är förknippad 

med lärande. Man kan alltså här se en skiljelinje mellan vad elever tror sig ha läxor för och de 

motiv lärare har för att ge läxor (Ibid., s. 61). I forskningen (Ibid., s. 44-45) beskrivs de olika 

motiven eleverna uppger för att göra läxorna kopplade till yttre och inre krav. Istället för att göra 

läxan för sin egen del, för att utvecklas och se det som en chans till träning, görs läxan som svar 

på yttre krav från lärare och föräldrar. Det kan också handla om att eleven vill vara duktig, 

prestera, få höga betyg och slippa straff. Även Xu (2005, s. 46) talar om inre och yttre anledningar 

till att göra läxorna. Han kom fram till att elever som oftare identifierade sitt läxgörande med inre 

syften oftare kom förberedda till klassen med läxan gjord. Dessa elever tenderade även att få 

högre betyg än de som identifierade sitt läxgörande med yttre faktorer, till exempel erkännande 

från förälder eller lärare. Xu påvisar också att de elever som får hjälp hemifrån oftare gör läxan 

utifrån ett inre syfte, till exempel se läxan som ett sätt att stödja inlärningen och träna på sådant 

man inte hunnit med i skolan. För de elever som identifierar sitt läxgörande med yttre faktorer 

fanns inget samband mellan läxgörande och prestation. Österlind har vidare delat upp elevens 

förhållningssätt till läxor i fem olika kategorier. Ett frihetligt förhållningssätt beskriver hur eleven 

försöker att arbeta så mycket som möjligt på lektionstid och fokuserar på förståelse. De väljer 

bort läxor som inte är av intresse eller vikt för att undvika att göra för mycket. Ett 

prestationsinriktat förhållningssätt innebär att eleven värderar hur viktig en uppgift är för betygen 

och arbetar sedan taktiskt utifrån det. Detta förhållningssätt är förknippat med stress och oro. Ett 

godvilligt förhållningssätt innebär att eleven läser för att lära sig. Med ett oreflekterat 

förhållningssätt görs läxan för att skolan har bett om det oavsett hur mycket eleven får arbeta och 

ett motvilligt förhållningssätt innebär slutligen att eleven känner att denne vill göra läxorna för att 

läraren sagt så, men påverkas mycket av omgivningen, till exempel av fritidsintressen och vänner. 

Av de förhållningssätt som ovan presenterats är det, det godvilliga förhållningssättet som 

förknippas med acceptans inför läxgörandet (Österlind, 2001, s. 7-8). Det är dock viktigt att 

notera att prestation inte automatiskt är kopplat till en positiv inställning till läxor eller står i 

relation till hur man skattar värdet av läxor. En del elever fokuserar på görandet, för att få tid till 

annat. Det betyder dock inte att eleven reflekterat över den uppgift den gjort eller fördjupat 

tidigare kunskap (Kidwell, 2004, s.21).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I vår studie ämnar vi studera och jämföra vilka motiv ett fåtal lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 anger 

för att ge läxor. Vi ämnar inte studera resultaten av läxans nytta för elevernas kunskapsutveckling, 

utan endast fokusera på lärarnas individuella tolkning av läxan som verktyg. Då det handlar om 

deras förståelse försöker vi tolka denna hos lärarna, inte subjektivt ta över deras upplevelse (From 

& Holmgren, 2000 s. 223). Med denna utgångspunkt kommer vi att stödja vår studie i ett 

filosofiskt hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutiskt perspektiv  

Begreppet hermeneutik definieras som förklaringskonst eller utläggningskonst (Gilje & Grimen, 

2007, s.173). Vidare definieras begreppet som tolkning och förståelse av ett fenomen (From & 

Holmgren, 2000, s. 220). I vår studie utgörs fenomenet av läxan i relation till lärarnas uppfattning 

kring denna. Inom filosofisk hermeneutiken har begreppet förståelse en central plats. Till en 

början använde den tolkande hermeneutiken enbart begreppet förståelse (av en text, ett fenomen 

eller annan mänsklig aktivitet) för att få en djupare mening till det man tolkar, det vill säga 

förförståelsen utgjorde basen för tolkning, men enligt hermeneutiken Ricoeur kunde inte 

förståelsebegreppet stå särskiljt från begreppet förklaring. Ricoeur menade att dessa bildade ett 

begreppspar och kompletterade varandra i den komplicerade tolkningsprocessen. Han menade att 

förståelse föregår och guidar förklaringen i rätt riktning till en djupare insikt (Segolsson, 2011, 

s.83-84). Då vi i vår studie ämnar få kännedom om lärarnas uppfattningar och motiv kring 

fenomenet avser vi försöka förstå deras förförståelse, handlingar och värderingar, för att sedan 

erhålla en förklaring och djupare insikt i varför läxan uppfattas som den gör hos lärarna. 

Hermeneutiken beskriver just människans värderande och tolkande av de egna handlingarna 

samt samhälleliga fenomens mening (Gilje & Grimen, 2007, s.175). Tolkningarna sker inte 

förbehållslöst utan alltid i förhållande till individens förförståelse. Även individens erfarenhet är 

en central faktor som påverkar föreställningarna om hur fenomen ser ut. Fenomen kan enbart ges 

mening i det sammanhang de förekommer i. I och med detta kräver filosofisk hermeneutik alltid 

ett tolkningsutrymme gällande insamlad data, den kan följaktligen aldrig vara helt fri från tolkning 

(From & Holmgren, 2000, s. 225-226). 

I förbindelse med begreppen förförståelse och kontext tolkas fenomen i den hermeneutiska 

cirkeln. Kontexten står alltid i kontrast till förförståelse och fenomenet som skall tolkas. Likväl är 

även kontexten tolkningsbar (Gilje & Grimen, 2007, s.183-187). Enligt Segolsson (2011, s.86) 

syftar den hermeneutiska cirkeln således till att vidga erfarenheter och låta tolkningar växa fram i 



18 

 

progression. I tolkningarna rör man sig mellan del och helhet samt mellan förförståelse och 

förståelse. 

Inom samhällsvetenskapen ingår begreppet dubbel hermeneutik. Här tolkar forskare aktörers 

redan gjorda tolkningar om världen eller om sig själv. Det innebär att förståelse för ett fenomen 

endast uppnås när aktörernas tolkning förstås, oavsett om aktörens tolkning är rätt eller fel. I 

förståelseprocessen måste forskaren utgå från en av två möjliga traditioner. I den första 

traditionen bortser forskaren från aktörens egen tolkning av sig själv, då dessa vanligen betraktas 

som bristfälliga och icke vetenskapliga. I den andra traditionen är dock dessa tolkningar primära 

då de ligger till grund för handlingars mening (Gilje & Grimen, 2007, s.175-176). I vår studie 

ämnar vi integrera den sistnämnda traditionen där dessa tolkningar, i förbindelse med en större 

samhälleliga och historisk kontext, hjälper oss att förstå lärarnas handlingar och vad som påverkar 

dessa. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att studera och jämföra vilka motiv några lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 anger 

för att ge läxor. 

 Vilka uppfattningar har lärare om läxor och dess funktion i skolan? 

 I vilket syfte ges läxor? 

 Vilka faktorer påverkar lärares läxgivande i olika årskurser? 
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METOD 

Metod för datainsamling 

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ intervjumetod. När man är ute efter att fånga 

in forskningsobjektets tankar, funderingar, åsikter och attityder kring ett fenomen eller världen 

som stort är intervju en väl val metod. Samtalsintervjun ger även större rum för interaktion 

mellan informant och intervjuare. Man är inte ute efter att presentera antal utan önskar synliggöra 

hur ett visst fenomen levandegörs (Esaiasson, 2012, s. 252-253), i detta fall utvalda lärares 

användande av och syn på läxor. Intervjun har varit i karaktär av en respondentintervju, det vill 

säga en intervjuform där man fokuserar på hur studieobjektet uppfattar något. Intervjun är 

halvstrukturerad där vi identifierat huvudteman och några relaterade underteman. I enlighet med 

Esaiasson (2012, s. 228) har vi använt oss av en viss struktur, såsom huvudteman och 

underteman, där man är mer anpassningsbar i vilken riktning intervjun tas. 

Urval 

Vi har intervjuat åtta stycken lärare inom utvalda årskurser, och presenterat deras uppfattningar 

om användandet av läxa eller ej. Lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 har valts som respondenter, då de 

har adekvat erfarenhet av läxor för de årskurser vi ämnar studera. Det icke slumpmässiga valet av 

respondenter har baserats på centralitet, det vill säga lärare med erfarenhet och kunskap inom 

vårt studieområde. Intervju av respondentkaraktär har valts då vi ämnat studera lärares åsikter 

och föreställningar om fenomenet läxa, vi var inte ute efter att se sanningshalten i åsikterna 

(Esaiasson, 2012, s. 258-259). Urvalet har även begränsats på detta vis utifrån vårt kommande 

arbetsuppdrag som ligger inom grundskolans tidigare år. Respondentintervjun fokuserar just på 

respondenternas tankar och inte individerna i sig (Esaiasson, 2012, s. 262). Respondenterna har 

sökts i anslutning till våra respektive VFU-områdens kommunala skolor, med anledning av 

examensarbetets relativt begränsade tidsram. Urvalet har också gjorts utifrån möjligheten till 

större variation på lärarnas pedagogik och tankemönster (Esaiasson, 2012, s. 264) vilket vi har fått 

då respondenterna intervjuades i två olika kommuner samt i fyra olika skolor. 
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Material 

Respondenterna är yrkesverksamma grundskolelärare i kommunala skolor i Uppsala respektive 

Sala kommun. Tre av de fyra skolorna är inriktade som hälsoprofil, medan resterande valt att inte 

profilera sig. De är alla benägna i mindre tätorter och kan benämnas som småortsskolor. Minst 

erfarenhet utgörs av två lärare som har sex till nio års yrkeserfarenhet, medan de återstående har 

från elva till sjutton års erfarenhet. Utbildningsbakgrunden är relativt likvärdig i form av 1-6 

utbildning respektive 1-7 utbildning med inriktningarna Sv/So, Ma/No, So/No. En av 

respondenterna arbetar i grundskolan i en ämnesövergripande skolform men är i grunden 

specialpedagog. Den insamlade data har gjorts i form av halvstrukturerade respondentsintervjuer, 

där materialet spelats in och sedan transkriberats. Inspelning har valts som metod då endast 

anteckningar riskerar att utelämna central information och ge felaktiga citat. Detta ger istället 

intervjun en säkrare form och möjlighet till kontroll. Utifrån detta lyssnade vi upprepade gånger 

på ljudupptagningarna för att inte undgå respondenternas centrala budskap. Under 

transkriberingen har vi uteslutit pauser, dialektala uttryck, tvekljud, avbrott, gester, blickar och 

skratt. I och med detta har vi att förhållit oss till transkriberingen som ett underlättande för 

analysen av den insamlade data (Forsblom-Nyberg, 1995 s. 53-54).    

Databearbetning och analysmetod  

De ljudinspelade data från intervjuerna har bevarats för att man skall kunna återkomma till dessa. 

Data har fördelats och analyserats i form av intervjuguidens fem skilda teman (Biografiska 

bakgrundsfrågor, Undervisning och tid, Undervisning av barn i grundskolans tidigare år, Läxan 

som fenomen, samt Läxan som värde och lärarens tankar kring elevens tankar), med tillhörande 

underteman (Se Bilaga 2). Detta för att synliggöra argument som överensstämmer och skiljer sig 

från varandra, men även för att göra en tydlig jämförelse mellan lärarna från de olika årskurserna. 

De åtta intervjuerna har fördelats mellan uppsatsskribenterna för att sedan jämföras i förhållande 

till den presenterade vetenskapliga forskningen, det filosofiskt hermeneutiska perspektivet samt 

syfte och frågeställningar. Huvudtemat gällande biografiska bakgrundsfrågor hör samman med 

lärares individuella förhållningssätt, hur man är som person påverkar pedagogens pedagogik och i 

förlängningen hur man förhåller sig till läxgivande. Undervisning och tid kan i sin tur inverka på 

läxgivandet, om uppgifterna inte hinns med under lektionstid kan det leda till hemläxor som en 

praktisk åtgärd. Vidare kan elever i grundskolans tidigare år förknippas med just sin ålder och vad 

de antas klara av i form av hemuppgifter. Läxan som fenomen inbegriper undertemat varför läxor 
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används, vilket är direkt sammankopplat med i vilket syfte den faktiskt ges. I vilket syfte läxan ges 

är starkt sammankopplat till vilket värde läxan ges, både hos läraren och dennes elever vilket 

utgör temat; läxans värde och lärarens tankar kring elevernas tankar. Analysen av transkriberingen 

och resultat och analysavsnittet har gjorts med utgångspunkt i det filosofiskt hermeneutiska 

perspektivet. Således har vi i analysen försökt förstå och tolka respondenternas motiv och tankar 

kring läxor samt varför vissa uppfattningar förekommer. 

Genomförande  

Eftersom vi har valt att studera respondenternas motiv och uppfattningar kring ett visst fenomen 

har vi utgått från en kvalitativ intervjumetod. Utifrån detta har vi utformat vår intervjuguide på 

ett sätt som gjorde det möjligt för oss att ställa en rad följdfrågor till de intervjuade. På så sätt 

gavs möjligheten till en mångfacetterad och rik bild av hur respondenten upplever läxan och dess 

syfte. I vår intervjuguide har vi utformat fem olika huvudteman som inramar de övergripande 

områdena vi ämnade undersöka. Varje huvudtema har i sin tur sedan ett eller flera underteman 

för att leda fram till så många olika aspekter som möjligt (Se Bilaga 2). Vi använde oss sällan av 

slutna frågor då vi ansåg att den typen av frågor inte erbjuder oss särdeles berikande information. 

Att intervjua kräver att den man intervjuar känner sig trygg i situationen som informationsgivare. 

Vi har medvetet erbjudit respondenterna att välja en avskild och lugn plats där de känner sig 

bekväma. Vi har även valt att anpassa intervjuerna till stunder då lärarna varit fria från elevarbete. 

Vi har under samtliga intervjuer följt vår intervjugudie och kombinerat denna med anteckningar 

och inspelningsmetod för att senare kunna återvända till materialet och transkribera det korrekt. 

Att spela in intervjun gjorde även att vi som intervjuare kände oss mer avslappnade och kunde 

hänge oss till samtalsstunden istället för att använda all tid till att anteckna det respondenten sade. 

Etiska aspekter  

I studier som berör människor måste man utgå från vissa etiska aspekter. Det finns fyra viktiga 

grundläggande regler för forskningsverksamhet som vi har förhållit oss till: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

vi som forskare har informerat de berörda parterna, det vill säga rektorer och lärare, om syftet 

med studien (Se Bilaga 1). Vi klargjorde om metoden som har använts samt att medverkan är 

frivillig och att det är acceptabelt att avbryta medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär 

att om någon av våra respondenter väljer att avbryta sin medverkan får inte vi som forskaren 

utöva någon form av press, bidra till negativa konsekvenser eller andra påtryckningar. Genom att 
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informera om detta har vi ämnat skapa en trygg intervjusituation för alla parter. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi måste behandla respondenternas eventuella personuppgifter 

väldigt vaksamt. Inga data ska kunna göra det möjligt att identifiera deltagare i studien. Vi har 

avidentifierat respondenterna genom att benämna dem lärarna i resultat och analysavsnitten. Vi 

har heller inte namngett skolorna eller orterna de är belägna i. För vår studie har det ej varit 

relevant att efterfråga namn, ålder eller kön, således är identifierbar information begränsad. 

Nyttjandekravet handlar slutligen om att insamlad data endast får utnyttjas i forskningssyfte och 

inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2012-02-06). 

Att förhålla sig till ovanstående krav innebär också att vi har tydliggjort respondenternas valfrihet 

till medverkan, vilket vi hoppas leder till engagerade respondenter. Slutligen är det centralt för vår 

studie att respondenternas ovan nämnda etiska rättigheter tas i beaktande. 

Reflektion över metod  

Efter genomförd studie har vi via reflektion kommit fram till att metoden, baserad på vårt syfte 

och frågeställningar, var väl vald då vi ämnade synliggöra respondenternas uppfattningar. Detta i 

motsats till observation som undersöker görande, enkät som begränsar djupgående reflektion och 

textanalys som utesluter kommunikation. Även om intervju främst fokuserar på dialog, som 

naturligt innefattar andra kommunikationsformer, såsom icke-verbal kommunikation, bortfaller 

denna form i vår studie då vi på grund av begränsad tidsram valt att fokusera på det muntliga 

samtalet i våra transkriberingar. Vi är dock medvetna om att detta kan ha resulterat i att 

transkriberingarna ej gav en tillräckligt nyanserad återgivelse av respondenternas egentliga 

uppfattningar, då icke-verbal kommunikation enligt Gelang påverkar samtal mellan människor 

(Gelang, 2008-12-04). Vår förförståelse har också varit en påverkande faktor då den inverkat på 

hur intervjuguidens frågor utformats, vilket i sin tur inverkar på vårt tolkningsarbete. I en 

intervjusituation bör inte intervjuarens åsikter och uppfattningar synliggöras kring det aktuella 

temat då detta kan påverka respondentens inställning och därmed svaren, vilket vi haft i åtanke. 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet  

När det gäller validitet har vi reflekterat över om våra insamlade data gett svar på våra 

frågeställningar. I vår kvalitativa studie måste vi vara noggranna med att studera det vi haft för 

avsikt att studera. Vi ville ta reda på lärarnas motiv och uppfattningar kring ett fenomen och det 

är således det svaren måste bestå av för att vi ska kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Larsson nämner en rad kriterier för att undersöka en studies kvalité som han kallar för 
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validitetskriterier. En sak han nämner är att man utifrån fallstudier inte kan generalisera resultaten 

till en likvärdig större grupp (Larsson, 2005, s. 19). Vår studie kan dock bli användbar utanför den 

gällande kontext då efterföljande forskare kan ha våra resultat i åtanke vid vidare forskning. En 

faktor som kan stärka en kvalitativ studie är om man har fler källor som är samstämmiga i sina 

svar. I vår studie har vi varit två intervjuare som intervjuat fyra lärare var. Om analysen resulterar 

i en samstämmighet bland respondenterna ökar validiteten (Ibid., s. 21) När man intervjuar tolkar 

intervjuaren respondenternas svar. Man måste således som forskare vara medveten om sin egen 

förförståelse kring det fenomen man studerar, inte låta det påverka analysen och enbart redovisa 

det som är rimligt och relevant för studien (Ibid., s. 4). Utan belägg bör man inte tolka något. Det 

är av stor vikt att tolkningarna ej bygger på intervjuarnas egna personliga åsikter eller värderingar 

(Larsson, 1986, s. 38). Eftersom vi även har valt ett hermeneutiskt perspektiv som stöd för vårt 

tolkningsarbete menar vi, i enlighet med Larsson (2005, s. 4), att läsaren inbjuds att adekvat 

bedöma våra tolkningar genom att se hur vi har tolkat vårt resultat utifrån vår teoribas. 

När det gäller reliabiliteten handlar det om hållbarhet, noggrannhet och pålitligheten i 

intervjuerna. Intervjuguiden måste noggrant följas för att ge samtliga respondenter samma 

möjlighet till att svara på frågorna. Den kvalitativa forskningsintervjun är en bra metod då man 

vill tolka, förstå och beskriva ett fenomen samt intervjupersonernas tankar och värderingar. 

Därför menar vi att samma resultat troligen ej erhållits genom annan metod. Dock kan 

reliabiliteten minska om man har för få respondenter som underlag. I vårt fall har vi varit 

medvetna om att vi ej kan generalisera vårt resultat i stort och har på grund av tidsbegränsning 

inte intervjuat fler respondenter. För att öka reliabiliteten har vi dock strävat efter så hög 

noggrannhet som möjligt under utformningen och hanteringen av intervjuguide och analysen. 

Förförståelsen är något som kan påverka reliabiliteten. Med utgångspunkt i detta har vi 

medvetandegjort och reflekterar över vår egen förförståelse kring fenomenet, för att under 

intervjuerna förhålla oss objektivt och inte styras av dessa. Under våra intervjuer har vi spelat in 

samtalen. Detta ökar möjligheten att på ett tillfredställande sätt hantera materialet korrekt och 

tillförlitligt utan att missa adekvat data (Thunman, 2002). 
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RESULTAT   

I denna resultatdel kommer vi att utgå från följande huvudteman; Undervisning och tid, 

Undervisning av barn i grundskolans tidigare år, Läxan som fenomen samt Läxan som värde och 

lärarens tankar kring elevens tankar. 

Årskurs 1-3  

Som inledning till studien undersöktes lärarnas tankar kring undervisning och tid. Tre av lärarna 

ansåg att det organisationsmässigt finns tillräckligt med tid i förhållande till hur mycket varje 

ämne kräver.  

Ja det tycker jag. Framförallt är det dock väldigt individualiserat, beroende på individ, vissa kräver 

mer, de behöver ha en större kravbas för att kunna gå vidare och andra som har lite jobbigare för 

sig behöver mer tid för att komma ikapp. Svenska och matte är en stor del inom andra ämnen så 

det är viktiga ämnen. 

En del elever behöver mer tid och stöd än andra, men det ansågs snarare vara en fråga om 

resurser och tillgång till hjälpmedel. En lärare ansåg dock att eleverna får för lite tid, speciellt nu 

då antalet matematiktimmar för årskurs 1-3 minskat. Lärarna ansåg generellt att eleverna ges den 

lektionstid de behöver för att färdigställa det de ämnar under lektionstid. Dock påpekade de att 

det ofta förekommer distraktioner, som diskussioner, som reducerar tid och effektivitet. I 

samband med tidsfrågan frågades även om lärarna skickar hem arbete om eleverna ej hunnit klart. 

Om eleven inte förstått uppgiften skickas inget hem då extra börda ej ska åläggas eleven. Har 

eleven dock valt allt leka under lektionen, då skickas arbete hem i samförstånd med föräldern. 

Det beror på varför de inte hinner. Om de inte hinner för att det är svårt eller inte förstått. Om de 

gjort ett gediget försök att förstå men ändå inte lyckats är det inte deras ansvar att ta hem arbetet. 

Hur lärarna uppfattar arbetet med barn i grundskolans tidigare år var något som intresserade 

oss. Lärarna var eniga om att det upplevs inspirerande och glädjefullt att arbeta i årskurs 1-3 då 

eleverna är villiga att lära och tycker läxor är roligt. Detta inspirerade lärarna till att gå utanför 

läromedlen och arbeta med nya saker utifrån barnens önskningar om läxor. 

De tror på att man fått brev från en påhittad person till exempel. Jag gillar att de är oskuldsfulla i 

och med att jag tidigare jobbat i mellanstadiet där man måste vara mer konkret och inte så lekfull. 

Dock menar en lärare att den ojämna mognadsnivån i gruppen samt de varierade 

förkunskaperna kan försvåra arbetet med att skapa en homogen grupp.  
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Det är ett stort spann när de kommer, en del kan läsa, en del kan knappt bokstäverna. Det blir 

ingen homogen grupp. 

Arbetet omfattar även tidsförödande omsorgsarbete som påklädning eller omplåstring. Trots 

att eleverna har en olinjär mognadsnivå menade lärarna att eleverna ändå oftast var mogna nog 

att ta det ansvar de förväntas ta i årskurs 1-3. Enligt tre av fyra lärare är det viktigt att redan tidigt 

ansvarsträna och delaktiggöra föräldrarna i detta ansvar. Lärarna menade att föräldrarnas attityd 

till skolan tydligt avspeglas i hur elever tar sitt ansvar då de förmedlar huruvida skolan är viktig 

eller ej. Denna attityd är även av stor vikt när det gäller vilken hjälp eleverna får med läxorna. Alla 

lärarna menade att familjeengagemanget är avgörande, eleverna behöver stöttning och hjälp 

igenom eventuella svårigheter. Lärarna var således eniga om att läxan bör göras tillsammans med 

föräldern eller annan vuxen. Det handlar inte enbart om möjligheten att kunna be om råd utan 

även känslan av att få stöttning. Även om man som förälder känner sig otillräcklig på grund av 

språksvårigheter eller andra kunskapsluckor kan man alltid ge positiv feedback till det ens barn 

åstadkommer. 

Familjeengagemang spelar alltid roll, föräldrar ger tydliga signaler om vad som är viktigt. Visar de 

engagemang och att skolan är viktig så ser eleverna det här. Föräldrars inställningar är avgörande 

för hur det går för barnen. 

När eleverna diskuterats efterfrågades tankar kring läxan som fenomen. Lärarna var eniga om 

att läxa är arbete eleven skall göra hemma. Det handlar om att nöta in färdighetskunskap eller 

träna på moment som ej hunnits med under skoltid. Läxan skall ses som en djupdykning där man 

fördjupar och repeterar kunskap för att befästa den. 

Läxa är extra träning, som tabellträning, man måste nöta in saker och det hinns inte i skolan. För 

att komma igång med läsning måste man läsa hemma med, man kan inte bara läsa i skolan. Om 

man skickar hem läxor så hänger även föräldrarna med på vad man gör i skolan. 

I klasserna används läxorna som komplement till ordinarie undervisning då de syftar till att 

bearbeta sådant man tidigare tagit upp. Alla lärarna menade att läxans motiv och styrka är att ge 

ytterligare tid till träning samt befästa kunskaper. En lärare poängterade även ansvarsträning och 

utvecklandet av studieteknik. Läxans svaghet är om den inte är väl utformad eller anpassad till 

elevernas behov eller förkunskaper, enligt samtliga. Vidare enades lärarna om att det även är en 

nackdel om läxan inte följs upp eller om eleven inte har familjestöd. Eleverna behöver även tid 

för vila och återhämtning men då de ofta har långa dagar i skolan och föräldrar som inte har tid 

eller kunskap att hjälpa menar lärarna att detta kan göra läxan till en stor börda. En sista negativ 

aspekt är om eleverna tror att läxan enbart görs för lärarens skull. 
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Ibland konstruerar lärarna egna läxor som inte är tagna ur färdigt läxmaterial. Det berör då 

främst elever som behöver särskilt material i anpassad svårighetsgrad. Eleverna kan i läsning ges 

individanpassade läxor utifrån sin kunskapsnivå. Om inga särskilda behov finns individualiseras 

dock sällan läxan. 

Läsläxan och stavningsläxan individualiseras. En del ska skriva med gemener och versaler, en del 

får blanda, en del måste skriva hela meningar och så vidare även om den ser likadan ut men jag har 

olika krav på dem.  

Lärarna poängterade dock att läxan aldrig skall vara svår, utan alltid anpassad till eleven och 

bearbeta sådant som tidigare presenterats. En lärare berättade om en elev som blev ledsen för att 

han inte förstått läxan och blev orolig att läraren då skulle bli besviken. Denna lärare påpekade att 

läxan inte skall göras för att göra fröken glad, utan den skall för eleven ses som en möjlighet till 

fördjupning. En annan lärare berättade att en del elever ofta gör läxan i köket när föräldern lagar 

mat. Detta anses enligt läraren positivt då föräldern finns nära till hands för råd och stöd. 

Samtidigt menade dock samtliga lärare att de aldrig kan avkräva att föräldrar ska lära sina barn 

något nytt.  Huruvida läxan anses vara mer användbar inom vissa ämnen svarade lärarna att de 

tolkar läxan som mest effektiv inom matematik och svenska då man behöver träna och öva 

mycket inom dessa ämnen. Lärarna menade att läxan, använd på rätt sätt, på så vis kan stödja 

elevernas lärandeprocess.  

Jag tror att läxan kan vara mer användbar inom vissa ämnen. T.ex. i matte och svenska, för att 

nöta. En del saker kan även vara enklare att göra hemma. T.ex. övningar som inte passar lika bra i 

skolan som hemma.  

Som avslutning undersöktes vad lärarna ansåg om läxans värde. De flesta menade att läxor har 

en positiv inverkan på eleven då deras glädje när de lyckats med något de kämpat med tydligt 

syns. Enligt en lärare finns det dock en underliggande anda om att läxor ska vara något tråkigt 

och negativt. En del elever visar tydligt att de är för trötta efter en lång dag i skolan samt att de 

tycker att de förlorar tid från fritidsaktiviteter på grund av läxorna. Eleverna kan även påverkas 

negativt om de inte får den hjälp och stöttning de behöver hemifrån. Det är även svårt för de 

elever som verkligen försöker, men inte lyckas. Då infaller en känsla av misslyckande. 

Föräldrarnas åsikter om läxans värde påverkar även eleverna. Enligt lärarna vill föräldrarna ha 

läxor, de blir upprörda om eleverna inte har läxor. De flesta har skapat en bra rutin kring 

läxgörandet och en positiv inställning. 

Det ligger en lång tradition bakom läxa. Vissa saker förknippar elever till skolan för att föräldrar 

talar om för de hur det är. Skolbänkarna har försvunnit men det andra som är skola är läxa, det är 
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de bitar som syns. I de lägre skolåren är det mer positivt med läxa än i de äldre skolåren. Men det 

kanske beror på läxans innehåll med.  

En delad mening är dock att läxan verkar vara oreflekterad hos de flesta föräldrar, den 

förväntas bara finnas som en del av skolan. 

I början av ettan ges inte läxor och då tjatas det mycket om ’när kommer läxan’. En del föräldrar 

verkar bli stressade för det är liksom något som skall va  

Lärarna menade att läxan oavsett föräldrastöd eller ej inte kan ses som en måttstock på elevens 

verkliga kunskap. Läxan är inte mätbar då man till exempel stundvis kan se att föräldern gjort 

läxan istället för eleven. Alla var eniga om att man använder kompletterande material för 

slutgiltigt bedömning av eleven samt att läxresultaten är mindre viktiga än vägen dit. Lärarna 

menade slutligen att läxan kan bana väg för kommande akademiska studier då eleverna tränas i 

ansvarstagande, anammar en god studieteknik samt övas i provsituationer.  

Årskurs 4-6 

Gällande undervisning och tidstemat ansåg lärarna att tidsschemat var till relativ belåtenhet. 

Omorganisationen till ämneslärare innebar mer lektionstid med färre omdömesskrivningar, ändå 

ansågs dokumentverktyget Unikum2 vara tidskrävande och stressframkallande. Samtliga lärare 

utom en ansåg att eleverna ges tillräckligt med tid för skoluppgifterna under lektionerna, de 

menade att det beror på lektionsupplägget. Vad som dock kan störa tidsschemat var elevernas 

startprocess. Samtidigt menade en lärare att tidsbristen beror på för korta skoldagar. Hon ansåg 

det orimligt att eleverna spenderar många timmar i skolan och ytterligare timmar på hemarbete. 

Uppgifter skickas ändock hem av resterande lärare som deltagit i studien på grund av ledighet, 

sjukdom eller ofärdigt arbete till resultat av koncentrationssvårigheter. De menade ändå att 

beslutet baseras från elev till elev. Om eleverna drar ut på att avsluta ett tema ansågs det befogat 

att be dem göra klart detta hemma. 

Om man då känner att nej nu, börjar det dra ut lite väl, tiden drar iväg. Då kan man ge sånt, nu 

måste du nog ta hem och jobba lite. Om man märker att alla börjar bli klara men nån har halkat 

efter. 

Vidare tillfrågades lärarna om deras undervisning av elever i mellanstadiet. Samtliga var 

överens om att det främst finns fördelar, den grundläggande läsinlärningen samt de matematiska 

                                                             

2 Unikum är ett webbverktyg för mål, planer och kvalitet i skolan. Det är ett nätverk där elever, lärare och 

föräldrar kan samarbete och ges en överblick kring elevernas skolresultat (unikum.net). 
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grunderna är gjorda. Denna ålder kräver mindre planering av lektioner med detta i åtanke och 

analyser, reflektioner och diskussioner är lättare att använda sig av. Samtliga lärare uttryckte sin 

uppskattning för att eleverna varken är skoltrötta eller pubertala, eleverna är fortfarande barn 

med egenskaper som nyfikenhet och lärandelust. Familjeengagemang och samarbetsvilja från 

föräldrar togs upp som en fördel. En lärare beskrev dock elevernas ålder som nackdel, då barn 

alltid är barn och i och med detta finns mycket annat de värderar som roligt och spännande. Det i 

sin tur behöver inte alltid vara skolan. Engagerat lärande kräver mycket av läraren för att få 

eleverna motiverade. Måluppfyllelsen blir problematisk då det är svårt för unga elever att inse 

allvaret och efterkommande konsekvenser av detta. Den annalkande puberteten upplevdes 

ändock som problematisk av en lärare då eleverna ansågs tankspridda med förändrat fokus. 

Tankarna kring elevernas mognadsnivå i förhållande till ansvarstagande skiljde sig åt, en lärare 

ansåg att det var rimligt att förvänta ett ansvarstagande. En annan lärare menade att det var svårt 

att generalisera så, det beror främst på stöd hemifrån och vana. I de högre stadierna förväntar 

många lärare att eleverna ska kunna ta ett ansvar som de tidigare inte fått träna på. Denna 

förändring ansågs förvirrande för både föräldrar och elever. Ytterligare menade en lärare att en 

del föräldrars ständiga, men välmenande, övertagande av deras barns ansvarsområden försvårar 

deras ansvarstagande i skolan. Samtidigt insåg läraren att ansvaret inte tas då eleverna inte kan 

relatera till framtida konsekvenser.  

Samtidigt som jag tycker att man curlar dem även här, ibland kan man inte ens förvänta sig att 

dom ska ha koll på sina saker utan dom tappar bara bort dom och det spelar ingen roll. Det finns 

säkert ett nytt att få eller, man har inte den här ansvarsbiten att man håller koll på mina egna saker, 

för det är inte så viktigt. 

Hon menade vidare att skolan ger betyg för tidigt, då elevernas konsekvensförståelse är 

begränsad. Samtliga lärare ansåg familjeengagemang vid läxgörandet centralt, samarbete leder till 

diskussion, högre kvalitet på slutprodukten samt insikt att föräldrarna ger läxan ett värde.  

Det är jättepositivt där det finns ett engagemang och det ser du också på resultaten 

Problematiken ligger i elevers skilda förutsättningar för stöd i hemmet.  

Ja men alltså, en läxa förutsätter ju nått sorts stöd, om inte annat för att få det gjort. Eller att man 

har någon att diskutera med, för det förutsätter ju att någon har tid för att göra det. 

En lärare ansåg att läxor inte ska ges alls på grund av detta, medan en annan menade att 

förälderns utbildningsnivå inte får avgöra om eleven lyckas med sina hemuppgifter. Därför 

erbjuder skolan läxläsning, något som läraren menade är den ultimata metoden. Om detta inte 

erbjuds är läraren tveksam till användandet av läxan i överhuvudtaget.  
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I temat Läxan som fenomen definieras läxa som begrepp. Tre av fyra lärare benämnde det 

som en uppgift som utförs i hemmet. Syften till att ge läxor var färdighetsträning, allmänbildning, 

befästning av kunskap i form av mängdträning, automatisering av förkunskaper och utveckling i 

sitt lärande med hjälp av reflektion och kommunikation. Det ska dock ges med tydligt syfte och 

motiv. En lärare ansåg det befogat med läxgivande om lektionstiden spenderats på annat. 

Ytterligare en lärare förespråkade hemläxa om eleven fokuserat på annat än den givna uppgiften. 

Men båda ansåg att läxan inte ska vara något nytt utan eleven ska kunna behärska den själv, det 

ska inte finnas rum för tolkning. Trots dessa åsikter använde tre av fyra lärare läxor periodvis, 

medan en inte använde det alls. Anledningarna till användandet var elevers olika kunskapsbehov, 

igentagning vid sjukdom och ledighet, allmänbildning samt träning inför högre stadier. Överlag 

ansåg de att läxan blev ett komplement till undervisningen, då det sker i form av att nötning och 

igentagning. 

Vidare var måluppfyllelsen en faktor som påverkade läxgivandet, för att eleven ska klara sina 

uppnåendemål. Trots detta ansåg en lärare att läxan inte är en väg till måluppfyllelse, utan att 

detta kan klaras av under skoltid. Vikten av kommunikation var alla överens om, den sågs som ett 

stöd och en självklarhet. Chansen att möta andras tankar, förhållningssätt och kunskap ökar, 

samtidigt får eleven känslan av att föräldraengagemang och trygghet inför kvalitén på läxan. 

Kommunikationen leder också till feedback och möjligheten att sätta ord på sina och andras 

tankar. De tre lärare som använde läxa konstruerade den efter vilket syftet var, exempelvis 

förstärkning, igentagning eller behov. Likadant gäller individualisering av läxan, men vid nötande 

fanns en allmängiltig mall, individualiseringen låg främst i modellen, inte innehållet. Matematik, 

engelska och svenska ansågs vara ämnen där läxan ger bra effekt, främst på grund av möjligheten 

att befästa och nöta kunskap. En lärare avvek här och menade att detta inte behöver vara fallet, 

det beror helt på vad man syftar med läxan. Vidare uttrycktes åsikten om utvecklad studieteknik 

som inte berör läxans innehåll utan det faktiska görandet. Elevens lärandeprocess gynnas av läxan 

då det sker en färdighetsträning, ökar reflektionen, utvecklar långtidsminnet, en möjligt mer 

tillåtande miljö hemma än i klassrummet, allmänbildning och ett ökat ordförråd. En lärare 

ifrågasatte om lärandeprocessen utvecklas över huvudtaget, hon trodde eleverna klarar sig bra 

utan läxa.  

Läxans värde problematiserades bland annat utifrån hur den kan påverka eleverna. En lärare 

såg en positiv påverkan i form av känslan av att lyckas och att vara i fas med klasskamraterna. En 

annan menade att det är väldigt individuellt, för vissa elever leder det till ångest och stress på 

grund av misslyckande med läxan. Andra elever uppskattar tillfället att visa sig målinriktade och 

studiemedvetna. De två resterande lärarna uppfattade inte att läxan påverkar eleverna positivt. 
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Det blir mycket motstånd och sura miner, dock visar det sig ofta vara de elever som inte utnyttjat 

sin lektionstid. En annan besvärande situation var då eleven var medveten om att hjälp inte 

kommer att ges hemma, vilket förmodligen leder till ångestkänslor. Föräldrarnas känslor inför 

läxan upplevs i två läger, två lärare menade att det finns föräldrar som vill öka antalet läxor och de 

som vill minska antalet. Anledningen till föräldrarnas önskan om ökat antalet läxor, troddes enligt 

lärarna vara generationsberoende, då föräldrarna under sin skolgång möjligtvis såg läxan som 

något självklart. En lärare ansåg sig inte få någon positiv föräldrafeedback förutom att det är ett 

nödvändigt ont, flertalet elever känner av denna åsikt och väljer i princip att glömma läxan, trots 

att kapaciteten att göra den finns.  

Om läxan ger en rättvis bild av elevernas verkliga kunskaper gavs svaret nej eller 

problematiserades. Lärarna som svarade nej menade att bedömningsprocessen sker aktivt under 

lektionerna, inte i en enstaka läxa. Samtidigt är det svårt att veta vem man bedömer, om det 

pågått lotsning från föräldrahåll. Läxan är inte jämbördig med deras inlärning, utan är endast en 

del av lektionsinnehållet. Det intressanta ligger i elevernas förklarande kring hur de kom fram till 

något, inte görandet i sig. Om läxan däremot visar ny kunskap kan det ligga till grund för 

bedömning. 

Om jag ser något nytt i den inlämnade läxan, som jag inte har sett tidigare, då tar jag med det 

såklart. Men om det är så att en elev presterar jättebra här i skolan men inte lämnar in en enda läxa, 

ja då är det ju så att jag tar det på ansvarsbiten. 

En lärare menade att elevers kunskap framträder otydligare vid uppföljning av läxan än vad 

som framkommer under arbetet på lektionstid. Slutligen besvarades frågan om läxan kan vara 

akademiskt värdefull för eleven. Samtliga var bekanta med argumentet att det är utvecklande för 

högre studier, där eget ansvar, drivkraft, samarbete och individuellt arbete är stort. En lärare 

ifrågasatte om det var rimligt att påtvingas detta system istället för att fokusera på lärande här och 

nu. Övning skadar aldrig, men det får inte få för höga proportioner och för tung arbetsbörda. En 

lärare hävdade att läxan kan vara utvecklande i sig, men att den ska göras med lärarstöd i skolan. 

Detta synliggör lärandet, utvecklar studiestrategier och studietekniken.  
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ANALYS 

Årskurs 1-3 

Funktion  

Enligt lärarna är läxans främsta funktion att ge elever mer tid till träning och fördjupning av 

färdighetskunskaper. Läxan används och förstås således som ett kunskapsfördjupande verktyg. 

Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181) poängterar att läxan bör utformas i ett tydligt pedagogiskt 

syfte där eleven leds mot progression. Läxan skall även syfta till att förbereda eleven inför 

kommande lektioner. Dessa motiv uttalades vagt hos lärarna, detta betyder dock inte att lärarna ej 

har dessa motiv i åtanke, utan kan förstås och bottna i en grundtanke om att eleven skall ges tid 

till träning för att ledas mot progression och utveckling. Det pedagogiska syftet ligger således i att 

via läxan uppnå fördjupade kunskaper. 

Enligt lärarna ges begreppet färdighetsträning ofta en negativ klang men oavhängigt detta 

behöver unga elever repetera och fördjupa sådant som tidigare presenterats. Att repetera innebär 

att glömskekurvan planas ut samt att minnet utvecklas (Klingberg, 2011, s. 63). Cooper (1989, 

s.86) menar att det är av vikt att elever inser att lärande inte enbart sker i skolan utan även i andra 

miljöer. Paschal mf.l. (1985, s. 77) poängterar dock att lärarfeedback på läxan är viktigt för 

elevens känslor och fortsatta intresse. Huruvida lärarna ger feedback eller ej efterfrågades inte, 

dock nämns vikten av läxuppföljning av lärarna. Detta kan förstås som att uppföljning ger dem 

en indikation i elevens kunskapsutveckling samt en möjlighet till kommunikation kring vad som 

lärts samt vad som eventuellt behöver fördjupas. Läxan kan dock aldrig mäta eller ensamt 

representera elevens verkliga kunskapsutveckling utan används som ett indikationsredskap, som 

en del i en större kunskapsprogression.  

Syfte  

Lärarna har en enad uppfattning kring läxors syfte och funktion, vilket torde grundas i en 

erfarenhetsbaserad kunskap och förståelse kring vad läxor i denna årskurs ämnar utveckla. Läxa 

förstås som arbete och extra träning eleven gör hemma. Eleverna förväntas färdighetsträna och 

befästa sådant som presenterats under lektionstid, samt i viss mån ansvarsträna. Dessa svar 

sammanfaller delvis med Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181) motiv för att ge läxor. Det 

uttalades inga konkreta motiv kring självuppfyllelse. Detta kan tolkas som att lärarna explicit 
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menar att läxor kan leda till personlig utveckling om den utmanar eleven så att denne avancerar i 

sin kunskapsnivå. Således ses läxan utifrån en större kontext, som en del av en helhet där läxan är 

ett medel för uppnående av högre förståelse. Det som senare nämndes var att läxor i viss mån 

kan delaktiggöra föräldrarna i elevarbetet. Lärarna poängterade vikten av familjeengagemang och 

stöd vid läxgörandet. Detta kan förstås som att lärarna anser att läxor kan stärka familje- och 

skolband då läxan knyter berörda parter närmare varandra samtidigt som möjligheten till 

kommunikation mellan skola och hem möjliggörs. Detta sätter läxan i ett socialt sammanhang. 

Dock är det viktigt att poängtera att läxan inte alltid fungerar stärkande. 

Lärarna framhöll färdighetsträning som främsta syfte, man kan fråga sig varför. Det torde ha 

att göra med att unga elever måste befästa baskunskaper för att utveckla sin kunskapsbas och 

kunna gå vidare till högre stadier. En lärare berättade att en del elever gör läxorna i köket medan 

föräldern lagar mat och att detta var en gynnsam situation för eleven. Detta påvisar att läraren 

anser det vara viktigt att föräldern befinner sig nära barnet när läxan görs, även om denne inte 

konkret hjälper barnet. Hellsten (1997, s. 213) menar att läxstunden kan vara den första stunden 

på dagen som familjen sätter sig ner tillsammans. Således är det positivt att lärarna engagerar och 

involverar föräldrarna i läxan. Även om lärarna påpekade att föräldrar aldrig kan åläggas ett tvång 

att lära ut kan de alltid ge stöd och kommunicera med skolan. Detta kan förstås utifrån lärarnas 

syn på föräldraansvar kring läxan och tanken om att kommunikation med skolan är en möjlighet 

till inflytande. Lärarna var dock medvetna om elevers olika förutsättningar beroende på 

familjeförhållanden. En del föräldrar har svårt att hjälpa barnet på grund av språksvårigheter eller 

bristande ämneskunskaper. Österlind (2001, s. 57-58) ifrågasätter hur skolan förhåller sig till 

elevers olika socioekonomiska bakgrund. Hon hävdar att läxans påverkan på eleven kan öka 

skillnaderna dem sinsemellan om de behandlas som jämbördiga. Lärarna försöker angripa detta 

genom stundvis individualisering samt att utmana eleven utifrån dennes kunskapsnivå så att 

rimligt ansvar åläggs föräldrarna. Genom att individualisera samt utforma läxan på rätt sätt ser 

läraren till var individ istället för att se dem som jämbördiga. Detta visar på god förståelse och 

uppfattning inför elevers olika förutsättningar samt hur man skall göra för att var elev skall nå 

uppnåendemålen för respektive årskurs. Oavsett om läxan individualiseras eller nivåanpassas kan 

dock känslan av misslyckande uppstå om eleven ej har stöd hemifrån. För lärarna är läxan en 

naturlig del av skolan och trots medvetenheten kring olika förutsättningar uppfattar de att läxan 

avger så pass goda effekter att den bör ges, det vill säga den färdighet och bearbetning eleverna 

erhåller via läxgörandet är avgörande så till den grad att den ej kan förbises. Lärarnas uppfattning 

kan sättas i ett större perspektiv. Läxan ingår i en historisk kontext, där människan formas ur den 

historiska situationen (From & Holmgren, 2000, s. 222), där elever haft olika förutsättningar. 
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Läxan erbjuder mer tid för träning och används den genomtänkt kan merparten av eleverna, 

oavsett familjeförhållanden, erhålla goda effekter av läxan, menar lärarna. Detta påpekades tydligt 

när de sa att läxan ej ska bearbeta något svårt eleven ej kan klara av på egen hand. Dock nämndes 

upprepade gånger att familjestöd underlättar läxgörandet. Parks (2008, s. 14-15) menar att 

individualisering av läxan är viktig då alla elever inte ryms inom en mall. Den meningen delade 

lärarna i viss mån. De ansåg att om individualisering behövs sker den i nivåanpassade uppgifter 

för att fånga in olika behov. Skilda förutsättningar och hemförhållanden kan påverka elevers 

förhållningssätt till läxor. De elever som har fördelaktiga förutsättningar antar ofta ett frihetligt 

eller prestationsinriktat förhållningssätt, medan elever med motsatta förutsättningar oftare antar 

ett godvilligt eller icke-reflekterande förhållningssätt (Österlind, 2001, s. 12). Lärarna påpekade att 

deras elever har god socioekonomisk bakgrund. De torde således anta de förstnämnda 

förhållningssätten, dock uppfattar lärarna att flertalet antar ett icke-reflekterande förhållningssätt. 

Detta kan ha olika grunder menar lärarna, men kan som Westlund (2004, s. 38) uttalar uppfattas 

som att unga elever inte alltid förstår syftet mellan läxa och nytta. Detta medgav lärarna, de 

menade att eleverna ofta enbart ser läxan som rolig, ett framåtsyftande, reflekterande tankesätt är 

således för abstrakt. 

Faktorer  

De faktorer som påverkade läxgivandet föreföll dels vara föräldrarnas förväntan om läxor. Detta 

sammanfaller med Epstein & Van Voorhis (2001, s. 183) motiv om att skolor ökar sin status och 

konkurrenskraft via läxor, vilka i sin tur visar en skola av god kvalitet och ökar chanserna till fler 

elever. Enligt lärarna menade föräldrarna, i enlighet med Kidwell (2004, s. 21), att läxor utvecklar 

eleven och ökar möjligheten till vidare akademisk utbildning. Således kan man förstå lärarnas 

läxgivande, och svar på föräldrars förväntan, som ett upprätthållande av en skola av god karaktär. 

Om skolorna sedan faktiskt höjer sin status eller elevantal grundat i läxkvalitet och kvantitet är 

svårt att sia om då diskussionen är tagen bortom sin helhetskontext. Men tolkat kan det förstås 

som att lärarna försöker upprätthålla ett samförstånd mellan hem och skola. 

En annan faktor som påverkade lärarna var vissa elevers uppfattning om att läxor är roligt. 

Lärarna utnyttjar elevernas vilja att lära och ger dem läxor, även icke obligatoriska, som ämnar 

leda till fördjupning. Att lärarna arbetar på detta sätt kan förstås som att de anser det vara viktigt 

att fånga elevers intresse, då intresse föder motivationen och såldes en god grund för inlärning. 

Kidwell (2004, s. 21) menar att läxan måste tilltala och inspirera eleverna och motivera dem till att 

prestera. Detta anammade lärarna via individualisering samt anpassning till intresse och 
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kunskapsnivå. En lärare berättade om en elev som ej förstått läxan och trodde läraren skulle bli 

besviken. Utifrån detta kan man fundera på om syftet med läxan tydliggjorts för eleverna.  

Lärarna själva är medvetna om att läxan ges för eleven, för mer tid och chans till träning. Detta 

kan dock för en del elever vara svårt att förstå menar Westlund (2004, s. 38). Det är komplicerat 

att försöka förstå något som redan av andra tolkats, inom hermeneutiken kallad dubbel 

hermeneutik (Gilje & Grimen, 2007, s. 175-176). I en hermeneutisk tolkning måste forskaren anta 

en av två traditioner, där den andra traditionen fokuserar på individens uppfattning om sig själv 

som i sin tur ligger till grund för kommande handlingar (Ibid., s. 175-176). För att förstå lärarnas 

tankar kring läxors syfte måste således deras uppfattningar av fenomenet läxa förstås som primära 

och grundläggande för deras handling. Således kan lärarnas icke förtydligande av läxan förstås 

utifrån deras egen skolgång, erfarenheter av läxan, samt förankring till hur läxan värderades under 

deras intåg som lärare, det vill säga som en naturlig del av skolan och en möjliggörare för elevens 

kunskapsutveckling. Xu (2005, s. 46) menar att läxgörandet baseras på yttre respektive inre motiv. 

De inre motiven styr om eleven gör läxan för att själv lyckas och utvecklas. Görs den utifrån yttre 

motiv uppfattas läxan som något som tillfredställer läraren. Lärarna påpekade att läxan alltid ges 

för eleven och att bristande förståelse aldrig får straffas, då detta kan stjälpa elevens fortsatta 

motivation. Lärarna menade således att eleverna skall göra läxan för sin egen skull, se den som en 

möjlighet till kunskapsfördjupning och färdighetsträning och ej som ett yttre krav från skolan. 

Ytterligare en läxgivande faktor är tid. De flesta lärarna menade att eleverna generellt hinner 

med det de ska under lektionstid. Trots det uppgavs läxgivandet ofta grundas i att extra tid måste 

ges till träning. Hellsten (1997, s. 211-212) menar att detta ställer läraren i en position där denne 

uppmanar eleverna att prestera både i skolan och hemma, vilket kan leda till att läxan känns 

betungande. Lärarna menade dock att läxan aldrig får kännas mödosam eller svår, utan som en 

möjlighet. Att lärarna grundar läxgivandet i mer tid, utöver lektionstid, kan förstås som att deras 

förförståelse för inlärning resulterar i en vetskap om att inlärning kräver upprepning och 

bearbetning av ämnesinnehåll, något som ej hinns med i skolan.  I årskurs 1-3 förekommer ofta 

distraktioner som reducerar lektionstiden. För att eleverna skall hinna bearbeta lektionsinnehåll 

krävs således även träning hemma. Att läxa ges, grundat i ett pedagogiskt syfte, är verksamt både 

ur ett ansvarstränande och kunskapsfördjupande perspektiv. Om läxan dock enbart ges på grund 

av tidsbrist, som en konsekvens av distraktioner, kan tidsutnyttjandet ses över. Elever bör ges den 

tid och koncentrationsmöjlighet de behöver för att färdigställa uppgifter, annars sker ett 

förflyttande av ansvar från lärare till elever (Westlund, 2004, s. 67). Lärarna menade att eleverna 

ofta är mogna nog för det ansvar de förväntas ta men mognadsnivån skiljer sig och man kan ej 

anta att ökat ansvarstagande skulle fungera. I årskurs 1-3 måste störst ansvar således ligga hos 
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lärare och förälder. Detta kan förstås som att lärarna ser sitt eget och föräldrarnas handlande som 

primärt för yngre elevens utveckling. 

Årskurs 4-6 

Funktion  

För att synliggöra lärarnas uppfattningar om läxor och dess funktion bads om en läxdefinition 

vilken ämnar synliggöra lärarnas tolkningar och förståelse. Vilka egenskaper fenomenet läxa ges 

ökar förståelsen inför hur lärarna värderar dess funktion. Överlag tolkades läxan som en 

hemuppgift, vilket stämmer väl överens med Coopers begreppsbenämning ”tasks assigned to 

students by school teachers that are meant to be carried out during non school hours” (Cooper, 

1989, s.86). Om läxan tillskrivs denna definition, vilket lärarna gjorde, ges den i samband med en 

viss miljö, varför denna miljö utgörs av hemmet kan förstås i samband med förväntningar och 

föreställningar kring läxan som fenomen. 

Utöver definitionen gav lärarna läxan funktionerna befästning av kunskap, utökat ordförråd, 

ökad reflektion, färdighetsträning, vidareutveckling av förkunskaper och förberedelse inför högre 

studier. Parks menar just att lärarnas syn på ökad läxgivning för kommande skolår baseras på en 

förberedelse, för elevernas bästa. Läxan kan avge allmänt goda effekter på elevprestationer om 

den är strukturellt upplagd (Parks, 2008, s. 14). Elevernas bästa kan också förstås i förhållande till 

vad skolan bör och förväntas utveckla för kvaliteter, i förhållande till skolans historia, pedagogisk 

utveckling och lärarnas egen uppfattning, och vilka medel som utvecklar dessa. Lärarna var 

medvetna om att deras och föräldrarnas erfarenheter påverkar hur och att läxan används, deras 

förförståelse sätts i en större kontext där erfarenheter och uppfattningar påverkar läxsynen. De 

uppfattade också läxan som en nödvändighet, med en uttänkt funktion, då det handlar om att 

träna elever för högre stadier. Då läxan används efter lärarnas definition, kan inte stöd garanteras 

under uppgiftens gång, då den utförs utanför skolan. Missförstånd kring läxan kan resultera i att 

den blir felaktigt gjord, om tankefelen inte revideras (Kidwell, 2004, s. 21). Detta är lärarna 

medvetna om då de gav läxan funktionen reflektion, något som innebär ett försök till 

tankeutveckling. Detta kan tolkas som att lärarna ser kunskap i samklang med förklaring och 

förståelse. From & Holmgren (2000, s. 221) menar att en åtskillnad mellan dessa försvårar vidare 

förståelse. Lärarna ansåg också att läxan inte ska innehålla något nytt utanför lektionsinnehållet 

och att den ska klaras av självständigt. Här kan den givna funktionen ses som ett medvetet val för 

att försöka motarbete denna fallgrop.  
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Syfte  

Om läxan ska utveckla kunskap, oavsett vad den må vara, ska läxan ges med syfte enligt lärarna. 

De syften som nämndes var allmänbildning, reflektion, färdighetsträning, förstärkning, 

mängdträning och kommunikationsmöjligheter. Dessa syften kan tolkas som förberedande inför 

andra årskurser men även inför livet i stort, då lärarna fokuserar på allmänbildning och 

kommunikation. Eleverna är inte en isolerad grupp, utan del av samhället. Läxan ska inte belysa 

något nytt, enligt lärarna, utan klaras av självständigt. 

Övning är ett syfte med läxan som innebär färdighetsträning, påbörjat i skolan och tränas på i 

annan miljö. Likaså är ansvarstagande och synliggörande av det egna lärandet ett gällande syfte, 

något som överrensstämmer med Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181-183). Lärarna ämnade 

befästa kunskaper och ge kontinuerlig träning, då de uppfattade detta som nödvändigt inför 

elevernas kommande skolgång. Den större skolkontexten kräver vissa kunskaper vid årskursbyte, 

alltså är eleven ständigt en del av ett större skolorganisatoriskt sammanhang redan från start. 

Högre stadier kräver annan studieteknik och självständighet, då ansvarstagande ligger på eleven 

själv i högre grad. Trots detta är läxan endast en del i en större kunskapsutveckling, och en läxa 

utan syfte och lärarfeedback kan anses stjälpa kunskapsutvecklingen (Paschal m.fl., 1985, s. 76). 

Samtliga lärare nämnde vikten av syfte vilket ökar chansen till en mer genomarbetad läxa. Medan 

en lärare ansåg att syftet inte väger tyngre än vad som görs med läxan efter inlämning, nämnde 

inte resterande detta. Lärarnas individuella motiv och förståelse inför syftet bör, i enlighet med 

Gilje & Grimen (2007, s. 175-176) tas i beaktning för att förstå varför läxan ges eller inte ges en 

viss mening särskilt då dem är ämneslärare och samarbetar i arbetslag. Ändock var läxgivandet 

inte oreflekterat hos lärarna, den gavs med en given anledning. De, precis som Epstein & Van 

Voorhis (2001, s.181), ansåg att en enbar volymökning inte nödvändigtvis innebär mer 

kunskapsinhämtning utan utpekade kunskaper önskas utvecklas hos eleven. Lärarna syftade till 

att läxan ska främja kommunikationsmöjligheter, då de ansåg att reflektion föds i diskussion. Det 

leder också till synliggjorda tankar och upptäckten av andras förhållningssätt, denna typ av 

kommunikation ökar samarbetet mellan hem och skola, samt tydliggör elevernas kunskapsnivå. 

Kunskap utvecklas i förförståelse för att sedan grundas i förståelse, vilket vidgas ytterligare i och 

med andras tankar kring ett fenomen. Detta särskilt när kunskapen i skolan är situationsmässig 

(From & Holmgren, 2000, s. 222) och inriktad på specifika ämnesområden. Men då läxan är en 

uppgift utförd utanför skolan är kommunikation inte en garanti. Detta kan förstås i förhållande 

till att elever som ges det stödet i hemmet presterar bättre under lektionerna (Ibid., s. 181-183). 

Lärarna ansåg att så är fallet och för att förhindra dessa ojämlika förutsättningar erbjuds 
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läxläsning med pedagoger, för att inte ofördelaktiga hemvillkor ska stjälpa någon. Denna 

läxläsning är inte obligatorisk vilket innebär att vissa elever med behov utnyttjar tjänsten, medan 

andra inte gör det. Sist kan nämnas att läxor inte bör tolkas som ett negativt fenomen, om de är 

genomarbetade och reflekterade av lärare (Kidwell, 2004, s.21).  

Faktorer  

Nämnda faktorer som påverkar läxgivandet ansågs vara frånvaro på grund av sjukdom eller 

ledighet, beroende på hur eleven ligger till i ämnet. Tidsaspekten var en faktor, så till vida om 

eleven inte utnyttjat lektionstiden. Ytterligare faktorer ansågs bero på om de övriga ämneslärarna i 

kollegiet ansåg det väsentligt med läxa eller ej, och träning inför högre stadier där läxor ofta 

förekommer. Då grundskolan är en del i den övergripande skolgången, kan lärarnas ansats till 

förberedelse tolkas som en utveckling av studieteknik och ansvarstagande (Cooper, 1989, s. 86) 

för elevernas bästa. Cooper är just kritisk till läxgivande i grundskolan då han menar att den har 

få akademiska vinster, detta till trots anser han att en fungerande läxa ämnar utveckla 

studietekniken (Ibid., s.89-91) vilket även Kidwell (2004, s.21) styrker. Om lärarna ser sitt 

uppdrag som åldersövergripande kan denna faktor tolkas som en nödvändighet för möjligheten 

att lyckas i högre stadier. I samförstånd med Cooper (2001, s.37-38) bör läxan vara en del av flera 

kunskapsfrämjande medel enligt lärarna. 

Tidsaspekten som påverkande faktor nämndes av samtliga lärare, då måluppfyllelsen ansågs 

vara den största anledningen till att uppgifter måste tas ifatt. Denna förståelse kan tolkas vara av 

relationell karaktär (From & Holmgren, 2000, s. 223) mellan läraruppfattningar och den 

övergripande skolkontexten. Denna uppfattning kring läxfaktorer stämmer överens med 

förberedelsesyftet som innefattar slutförande av arbete som ej görs under lektioner (Epstein & 

Van Voorhis (2001, s. 181-183). Samtidigt kan denna faktor förstås utifrån elevernas ineffektiva 

användande av tid eller brist på behövligt stöd, som i sig kan vara en faktor att läxan blir gjord 

eller inte. 

Sistnämnt kan elevernas läxgörande eller uteblivelse av den förstås i förhållande till deras 

förutsättningar och attityder. Var attityder kommer ifrån kan ses i relation till elevernas 

erfarenheter gällande lyckade läxor eller ej. Elever som får sämre stöd med läxorna i hemmet 

utvecklar ofta mindre grad av reflektionsförmåga, medan motsatta förhållanden ofta resulterar i 

ökad ambitionsnivå (Österlind, 2001, s. 12). Lärarna uppfattade denna ojämlikhet och menade att 

läxan inte ska vara en faktor som beror på föräldrarnas möjligheter och förkunskaper. Paschal 

m.fl. (1985, s. 77) menar att lärarfeedback leder till större kunskapsutvecklingen än gynnsamma 



39 

 

hemförhållanden.  Den situationen är svår att påverka från lärarhåll, men vad lärarna själva ger 

läxan för funktion kan till stor del påverka hur den används, då den kan bearbetas och utvecklas 

tillsammans med eleven. 

Jämförande analys  

Funktion  

Utifrån de resultat vi erhållit från de olika årskurserna har vi urskiljt en rad likheter men även 

skillnader gällande hur lärarna ser på fenomenet läxa. I vår studie har vi valt att analysera våra 

data utifrån ett filosofiskt hermeneutiskt perspektiv där förförståelse och tolkning är centralt 

(From & Holmgren, 2000, s. 220). Forskares tolkning och förståelse av ett fenomen påverkas 

alltid av förförståelse som växer fram ur erfarenhet. Ett fenomen består av delar och helhet vilka i 

sin tur ingår i en större kontext. Förförståelse används för att göra fenomenet tolkningsbart (Gilje 

& Grimen, 2007, s. 183-187). Skolan ingår i en skolpolitisk samhällsstruktur där utbildning styrs 

av styrdokument och givna riktlinjer, kring vad elever i specifika årskurser skall uppnå. Vad som 

påverkar lärarnas syn på det pedagogiska uppdraget präglas av kontexten skolan ingår i, 

erfarenheter och förförståelse. Hur läxan sedan värderas och används, ett aktuellt fenomen i 

skolvärlden, blir således en del av den större skolkontexten. 

Samtliga lärare tillskrev läxan färdighetsträning som funktion. I årskurs 1-3 angavs 

färdighetsträning som den mest centrala funktionen då elevers baskunskaper behöver befästas. 

Befästning av denna kunskap kan förstås utifrån nödvändigheten att stegvis behärska nya 

årskurser. Då elever i årskurs 4-6 redan har befintliga baskunskaper används inte 

färdighetsträning som en funktion för kunskapsbefästning lika djupgående, utan ses snarare som 

en konsekvens av läxgörandet. För kunskapsutveckling hos dessa elever använder lärarna 

begreppsutveckling och reflektion.  En annan funktion lärarna enades om var läxans 

förberedande funktion inför högre studier, då läxor kan synliggöra och utveckla elevers 

studietekniker. Det kan handla om att effektivt strukturera sin tid och bli medveten om sitt 

lärande (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 181-183). Lärarna i årskurs 1-3 ansåg att deras elever 

gynnas av att tidigt ges läxförhör och utveckla läxstrategier. Detta kan förstås utifrån tanken om 

lärarnas erfarenhet om vad som komma skall. Att ge eleverna inblick i framtida skolsituationer 

ökar möjligheten till lyckade provsituationer och utvecklade läxstrategier. 

Lärarna i årskurs 4-6 menade att kommande stadier kräver ansvar, vilket är 

personlighetsutvecklande (Ibid.), drivmotor, fungerande samarbete och självständigt arbete. 

Dessa kvaliteter kan läxan utveckla och nämns även i läroplanen (Lgr, 11 s. 9). Då lärarna ansåg 
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att läxan är en del av den övergripande skolkontexten, kan funktionen förstås ur ett vidare 

perspektiv. Den förberedande funktionen är ett av flera behövliga verktyg för att bana väg för 

vidare studier.  

Ytterligare en funktion läxan tillskrevs var kunskapsfördjupning. Samtliga lärare menade att 

läxan används för att fördjupa och repetera kunskap som presenterats under lektionen. Läxan får 

inte omfattas av ny information utan eleven skall kunna klara uppgiften på egen hand. Detta 

grundade lärarna i att man aldrig kan ålägga föräldrar ansvaret att undervisa sina barn. Ovan 

nämna funktioner har lärarna hittills enats om. 

En funktion de dock hade delade meningar om var läxans tidsfunktion. I årskurs 1-3 

poängterade lärarna att eleverna behöver mycket tid för att träna och fördjupa sådant de arbetat 

med och eventuellt inte hunnit med. Med djupare förförståelse kring ett tidskrävande ämne 

underlättas helhetsförståelsen, vilket i sin tur ökar förmågan att ämnesöverskridande integrera 

kunskaper.  Denna funktion nämndes dock ej i årskurs 4-6. Tiden ansågs tillräcklig för att slutföra 

det lektionen ämnat och utnyttjas tiden effektivt skall extra tid för läxor inte behövas. Detta kan 

förstås som att lärarna uppfattar elevernas ansvarstagande som högre i denna ålder, där de 

annalkande stadierna fodrar mer individuell studieteknik än tidigare. 

En annan funktion som skiljde sig åt var läxans bidragande till begreppsbildning och ökad 

reflektion. Detta nämndes inte i årskurs 1-3, vilket kan förstås som att läxan som fenomen ges en 

annan innebörd i detta stadium. I årskurs 4-6 menade lärarna att eleverna behöver fördjupa sin 

allmänbildning och begreppsuppfattning för att förstå undervisningsinnehållet. 

Begreppsförståelse och reflektion innebär en fördjupning i olika ämnesområden, de kan utveckla 

kunskap som i sin tur, i enlighet med Lgr 11 (2011, s. 9) utgör en gemensam samhällelig 

referensram. Att de yngre eleverna ges mer tid kan förstås som att de bygger och befäster sin 

kunskapsbas. De skapar alltså förförståelse och ges via denna erfarenhet för att sedan kunna ta till 

sig helheten. 

 Syfte 

Enligt lärarna utgjorde färdighetsträning inte enbart en funktion utan angavs även som ett syfte. 

Läxan syftar således även till att utveckla färdighet. Lärarna menade till exempel att vissa 

områden, som tabellträning, kräver mer tid och träning än vad som erbjuds i skolan för att 

befästa baskunskaper. Viss typ av kunskapsinlärning gynnas av en spridning där första 

repetitionen sker tätt inpå inlärningstillfället, för att sedan reflekteras kring innan nästkommande 

repetition sker (Klingberg, 2011, s. 63). För en bredare kunskapsutveckling är det önskvärt att 
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inbegripa färdighet men även fakta, förståelse och förtrogenhet. Dessa fyra byggstenar samspelar 

med varandra då individer behärskar och behöver skilda kunskapsformer för en helhetsförståelse 

(Lgr, 11, s. 10). Lärarna uteslöt inte någon byggsten men färdighet var den som oftast återkom i 

diskussionen. I årskurs 1-3 nämndes ordet färdighetsträning frekvent, men ingen förklaring gavs 

kring hur lärarna uppfattar eller förstår begreppet, alltså är det svårt att veta om lärarna även 

inbegriper fler byggstenar. Färdighetsträning resulterar automatiskt inte i att eleverna ges en 

djupare förståelse i det de gör. Enligt lärarna kräver färdighetsträning mycket tid av eleverna i 

form av upprepning och övning. Dessa färdigheter är av nytta för att behärska något, men 

innesluter automatiskt inte förståelse. Samtidigt är olika sorters kunskap värdefull i olika 

sammanhang. 

Det som skiljde sig kring lärarnas syfte för läxor var att lärarna i årskurs 4-6 poängterade 

allmänbildning, kommunikation och reflektion som syfte för läxgivande. I samtycke med Lgr 11 

(s. 11) kan det förstås som att lärarna menade att eleverna behöver berika sin kunskapsbas samt 

utveckla tanken och förmågan att koppla samman ämneskunskaper, vilket sätter deras kunskaper 

i ett större sammanhang. Elevernas kunskaper ämnar utveckla dem till reflekterande individer och 

möjligheten att dra nytta av kunskaperna i skilda miljöer och situationer. I årskurs 1-3 nämndes 

inte ovan preciserade syften för att ge läxa. Detta kan förstås som att det primära för yngre elever 

är att befästa baskunskaper, för att sedan utveckla vidare förmågor som exempelvis 

begreppsbildning. 

Faktorer  

De faktorer lärarna angav för att ge läxor skiljde sig tydligt åt mellan de olika stadierna. I årskurs 

1-3 gavs läxor utifrån önskemål från elever och föräldrar. Lärarna berättade att föräldrarna ser 

läxan som en positiv och naturlig del av skolan. Detta kan förstås utifrån hur lärare och föräldrar 

uppfattar läxan. Deras uppfattningar kan grundas i en historisk och situationsmässigt erfaren 

kunskap, kring läxan som fenomen, där förståelse utvecklas från tidigare erfarenheter och olika 

läxkontexter (From & Holmgen, 2000, s. 222). 

Lärarna i årskurs 4-6 menade, i enlighet med Cooper (1989, s. 85), att både föräldrars och 

lärares tidigare skolgång möjligen påverkar synen på läxans vara eller icke vara utifrån läxans 

historiska behandlande, vilket i sin tur påverkas elevernas uppfattning om läxan. I årskurs 1-3 

uppfattade flertalet elever läxan som rolig, menade lärarna, vilket därför blev en påverkande 

faktor för antalet läxor. Utifrån detta kan man förstå lärarnas läxgivande som att det är positivt att 

arbeta utifrån elevers intresse, då intresse föder motivation och arbetslust. Skolans uppdrag skall 
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bygga på demokratiska arbetsformer (Lgr 11, s. 8) vilket görs när lärarna förhåller sig till elevers 

önskemål. Känner eleverna att de är delaktiga i sitt lärande leder troligtvis arbetet till motivation. 

Läxa gavs även på grund av tidsfaktorn. Lärarna menade att elever behöver mer tid än den 

som erbjuds i klassrummet då distraktioner i form av diskussioner och meningsskiljaktigheter 

reducerar effektivt arbete. Lärarna framhöll att eleverna generellt hinner med det de ämnar göra, 

men utöver det menade de att ytterligare tid, utanför skolan, dock behövs för färdighetsträning 

samt förstärkning av lektionsinnehållet. Detta kan förstås som att lärarna anser att upprepning av 

ett arbetsområde är fördelaktigt för effektiv inlärning. 

I årskurs 4-6 handlade faktorerna om sjukdom och ledighet, tid, samarbete inom arbetslaget 

och träning inför årskurs 7-9. Vid frånvaro gavs läxa utifrån lektionsinnehåll samt elevens behov, 

men om lektionstiden inte utnyttjats på grund av ineffektivt arbete ses detta som ett skäl till 

hemarbete. Eftersom samtliga lärare arbetar som ämneslärare måste de förhålla sig till kollegornas 

val av läxanvändning. En lärare använde sig inte av läxor alls och ansåg att de inte borde vara en 

del av skolan. Trots det måste hon tillika förhålla sig till och samarbeta med läxgivande kollegor. 

Om läxan sätts i förhållande till kollegiets användande ses den ur ett situationsmässigt och socialt 

perspektiv ur vilken läxan blir svår att avskilja. Lärarna ansåg att kommande stadier innebär 

volym- och nivåökning av läxor, något eleverna inom högre studier kommer att möta och måste 

förberedas inför (Cooper, 1989, s.86).  

Faktorerna för att ge läxor skiljde sig åt mellan årskurserna i alla avseenden förutom 

tidsaspekten. Att lärarna angett såpass skilda faktorer kan förstås i hur de uppfattar läxan som 

fenomen och vilken funktion den tillskrivs. Lärarnas uppfattningar styr deras val och handlingar. 

Dessa uppfattningar utvecklas exempelvis ur förkunskap, tidigare erfarenhet, yrkeserfarenhet, 

värderingar och kunskapssyn. Lärarnas handlingar och användning av läxor i de respektive 

årskurserna grundas, i samklang med Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181), således bland annat i 

hur de uppfattar sina elevers behov samt vad de anser kan leda eleverna till framgång. Utifrån 

detta kan det uppfattas som att lärarna har olika förväntningar utifrån dels ett elevperspektiv, där 

man har elevernas ålder, mognads- och kunskapsnivå i åtanke, men även ur ett lärarperspektiv där 

lärarna förhåller sig till sin livserfarenhet.  
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DISKUSSION 

Funktion och syfte 

Läxfunktionen är en del av ett vidare samhälleligt perspektiv. Den historiska skoldebatten har gått 

från en uppfattning om att läxan gynnar fortsatta studier till att hindra andra utvecklingsområden 

i vardagslivet, för att sedan återigen ses som en möjlighet till skolframgång (Cooper, 1989, s. 85). 

Läxan som fenomen kan således förstås ur ett historiskt och situationsmässigt perspektiv. Varför 

läxan har värderats olika, utifrån syfte och funktion, kan ses ur den skolpolitiska 

samhällskontexten, vilken i sin tur påverkar förståelsen kring om och hur läxan skall vara en del 

av skolan. Vårt val av metod ger endast en fingervisning av verkligheten då urvalet ej kan 

representera grundskolelärares uppfattningar i stort, något en kvantitativ undersökning möjligtvis 

kunnat bidra med. Dock kräver studiens syfte en kvalitativ undersökning då man erhåller djupare 

och mer utförliga svar. Utifrån den insamlade data som erhållits kan man urskilja skilda 

uppfattningar kring läxans egenskaper. Man kan ställa sig frågan varför egenskaperna skiljer sig 

mellan de olika årskurserna. Lärarna i årskurs 1-3 var eniga om att läxan bör tillskrivas ett visst 

syfte och funktion, detta kan tolkas som att en viss förståelse för läxfenomenet länkar samman 

just dessa årskurser. Dock kan man aldrig vara säker på att vår tolkning av de data vi erhållit kan 

allmängöras, det vill säga att tolkningen skulle gälla för alla lärare som arbetar i årskurs 1-3. I en 

hermeneutisk ansats kan man inte generalisera sina slutsatser och inte heller bortse från 

intervjusituationens mångfacetterade kontext, det vill säga respondenternas aktuella 

yrkessituation, intervjuarnas förfarande och omedvetna eller medvetna påverkan och anpassning 

till svar och frågor, samt intervjuarnas och lärarnas förväntan och föreställning kring 

läxfenomenet (Esaiasson, 2012, s. 235). Även förförståelse inverkar på ens uppfattningar, och kan 

aldrig helt bortses ifrån. Respondenternas förförståelse, som för oss ej är helt nåbar, kan således 

aldrig bli mer än en tolkning. Då vi ämnar föra fram lärarnas uppfattningar blir metoden ett 

lämpligt tillvägagångssätt, på så vis att intervju erbjuder tillgång till dessa uppfattningar. Lärarnas 

motiv, syften, tillskrivna läxfunktioner och faktorer synliggörs via temainriktade intervjufrågor 

kopplade till studiens syfte.  

I skolan återkommer relationen mellan läxa och tid. En av läxans funktioner är att ge elever 

mer tid till övning och färdighetsträning för att befästa sin kunskapsbas och erhålla en 

helhetsförståelse. Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181-183) menar att en del moment är för 

tidskrävande för att hinnas med i skolan. Således måste arbetstiden utökas till hemarbete för 
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ytterligare träning, menar lärarna. Viktigt blir att försöka förstå vad kunskap betyder för lärarna 

samt vilken typ av kunskap de vill att eleverna skall uppnå. I ett vidare perspektiv kan man förstå 

den utökade tiden lärarna ger eleverna i förhållande till viss typ av kunskap. Lärarna menar att 

vissa ämnen kräver mer tid för repetition och övning än andra, därför kan det tolkas som att till 

exempel färdighetsträning gynnas av mer tid. Organisationsmässigt ges basämnena mer 

schemalagd till, vilket kan tolkas påverka värdet dessa ämnen tillskrivs. Benämningen basämne 

kan förstås som något grundläggande, något som ej kan bortses ifrån. Deras roll i den större 

skolkontexten ger dem en viss mening, relevans och värde (From & Holmgren, 2000, s. 223). 

Lärarnas tidsprioritering inom basämnena kan förstås som präglade av skolorganisationen som 

helhet, vilken i sin tur är präglad av samhällets syn på kunskap. Denna syn avspeglas bland annat i 

de nationella proven som fokuserar på basämnena. Kunskapens betydelse utvecklas ur 

ekonomiska och samhälleliga kontexter, där grundläggande nationella kompetenser präglas av 

internationella kunskapsutvärderingar (Forsberg & Lindberg, 2012, s. 35). Vad som anses vara 

viktig kunskap synliggörs via olika instrument för utvärdering och kontroll, såsom nationella prov 

(Ibid., s. 36). Forsberg & Lindbergs benämning treämnesskola innebär en fokusering på just 

basämnena matematik, svenska och engelska då måluppfyllelse i dessa ämnen påverkar inträde till 

högre studier (Ibid., s. 30). Grundat i detta kan man förstå lärarnas fokusering på tid och 

färdighet inom kärnämnena. 

För att fördjupa sin kunskap inom skolämnena krävs även begreppsförståelse, denna funktion 

tillskrivs läxan i årskurs 4-6. Lärarna menar att begrepp ämnar utveckla ämnesområdet, fördjupa 

förståelsen samt öka allmänbildningen. Grundat i detta tolkar vi begreppsförståelse som en del av 

det övergripande ämnet. Förklaringen av begreppen hjälper eleven till en djupare förståelse i 

ämnet, således kan inte förståelse och förklaring särskiljas för att erhålla en djupare insikt 

(Segolsson, 2011, s. 83-84). Om elever ges möjlighet att reflektera över begrepp och dess 

betydelse, kan ett samband urskiljas mellan reflektion och djupare förståelse. 

Lärarna i studien anger flertalet syften för att ge läxor. Det som frekvent återkom var det 

färdighetstränande syftet samt upprepning. Att just dessa återkommer kan, som tidigare nämnts, 

bero på att repetition och färdighetsträning ger eleverna möjlighet till kunskapsfördjupning. 

Övriga kunskapsbyggstenar, förtrogenhet, fakta och förståelse, uteslöts inte i lärarnas arbete men 

framhölls heller inte ha en central plats. I en hermeneutisk ansats ämnar man förstå någons 

tolkning av ett fenomen (From & Holmgren, 2000, s. 227), inte en absolut sanning. Således blir 

det intressant att försöka förstå varför färdighetsträning anses fördelaktigt. Varför lärarna ger 

färdighetsträning stort utrymme kan förstås utifrån en större kontext. Utvecklade baskunskaper i 

de lägre årskurserna underlättar tillgodogörandet av ämnesinnehåll och uppnåendemålen i högre 
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årskurser. Att eftersträvan av baskunskaper, och då främst färdighetstränande sådana, anses vara 

viktiga kan förstås utifrån den samhällskontext vi lever i där kunskap värderas olika. Dessa 

kunskaper eftertraktas således i skolan, vilket synliggörs i exempelvis nationella prov, 

måluppfyllelse i läroplaner samt behörighetskrav till olika utbildningar. 

Faktorer 

Läxgivandet grundas inte enbart i vilka syften lärarna anger utan även utifrån flertalet faktorer. 

Faktorer som påverkade läxgivande var exempelvis tidsaspekten och de yngre elevernas föräldrars 

förväntan om läxor, vilket enligt lärarna även präglar elevernas uppfattningar. Cooper (1989, s. 

85) menar att föräldrars uppfattningar om läxor kan påverkas av den historiska bakgrund läxan 

som fenomen har. De uppfattningar man har grundas i erfarenheter och värderingar, vilka i sin 

tur påverka ens val och handlingar. I och med att lärarna grundar läxgivandet utifrån föräldrars 

önskan kan man förstå det som att åsikterna påverkar läxans utrymme i skolan. Man kan även 

förstå det som att lärare och föräldrar, i enlighet med Epstein & Van Voorhis (2001, s. 181) anser 

att läxor utökar elevers kunskapsbas samt leder dem mot framgång. En del moment är för 

tidskrävande för att hinnas med i skolan, men hemma kan ytterligare träningstillfälle ges (Ibid., s. 

181-183). Att lärarna tillskriver läxan mycket tid kan tolkas som att de har en viss uppfattning om 

vad läxan är. Uppfattningarna kan förstås i förhållande till egna och andras erfarenheter och 

föreställningar kring skolan som organisation. Som skolan ser ut idag görs en uppdelning av 

arbetet eleven ämnar utföra, en viss del tillskrivs skoltid medan en viss del tillskrevs hemmet.  

Lärarna i årskurs 4-6 verkar som ämneslärare vilket innebär nära kollegialt arbete. Skolor 

organiseras efter kommunala och statliga riktlinjer (Ibid., s. 183) samtliga lärare skall rätta sig 

efter. Detta kan förstås som en förhållning till skolans arbetssätt, även om enskilda pedagoger har 

ett skiljt förhållningssätt, inför exempelvis läxgivande. Denna anpassning angavs just som faktor 

för läxgivandet. Skolans eventuella användning av läxan kan diskuteras utifrån vilket syfte den 

tagits, om den tagits på grund av ett traditionellt eller pedagogiskt perspektiv. 

Faktorerna sjukdom och ledighet resulterar eventuellt i ett läxgörande i årskurs 4-6, beroende 

på lektionsinnehållet samt elevens behov. Dessa behov är individuella, vilket fodrar insikt i var 

elevs situation. Om behoven anses sådana att läxa behövs kan man ställa sig frågan vilka behov 

som fodrar mer arbete samt vilka behov som föregår andra. Det kan tolkas som att lärarna 

grundar denna avvägning utifrån förförståelse kring eleven samt lärarnas egna förväntningar på 

vad som måste hinnas med.  
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Frågeställningarnas samband 

Frågeställningarna förhåller sig cirkulärt till varandra. Läxans syfte, exempelvis färdighetsträning, 

kan resultera i funktionen upprepning, på så vis att färdighet stärks och befästs om den bearbetas 

flertalet gånger. Att läxan initialt ges påverkas av ett antal faktorer, såsom tidsaspekten. Frånvaro, 

ej utnyttjad lektionstid och kunskapskrävande uppgifter kan bli bidragande faktorer till 

läxgivande. I och med detta menar vi att frågeställningarna kompletterar och förutsätter varandra 

för en helhetsförståelse för studiens syfte.  
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KONKLUSION 

Efter genomförd studie, som avsåg studera och jämföra lärares motiv till att ge läxor, anser vi i 

och med vår studies relevanta men begränsade omfång, att det skulle vara intressant om framtida 

forskning behandlar en mer djupgående analys kring varför lärare egentligen ger läxa samt 

uppföljning av lärarnas utsagor. Det vore intressant att förstå lärares motiv till att ge läxor, och 

vad de grundas i, utifrån ett vidare forskningsperspektiv i form av etnografiska studier och 

tillhörande fältstudier.  Kompletterande infallsvinklar så som observation, fältstudier eller enkät 

som vår metod saknar, skulle kunnat berika resultaten då svaren från vår studies åtta 

respondenter inte går att generalisera eller dra några djupare slutsatser utifrån. Fler metoder skulle 

dock kunna bidra till olika perspektiv och mer data för samma forskningsobjekt. 

Det vore även önskvärt med ökat nationellt intresse för ämnet. Dominerande forskning är 

gjord i USA och även om mycket av forskningen kan översättas till svenska förhållanden skiljer 

sig våra läroplaner, kulturer och värderingar åt. Större delen av den forskning vi granskat har 

belyst läxans mindre önskvärda effekter tydligare än de positiva. Vi är medvetna om att detta bör 

förstås utifrån studiernas ansats och vinkling och att detta påverkar resultaten, vilka i sin tur inte 

nödvändigtvis avspeglar läxan i sin helhet. 

I vår studie kom vi fram till att man i både årskurs 1-3 och 4-6 anger färdighetsträning, 

fördjupning och övning som primära motiv. Dock angav lärarna i årskurs 4-6 även 

allmänbildning och möjligheten till kommunikation. Grundat i detta menar vi att läxan som 

fenomen i mångt och mycket påverkas av samhällets och skolhistoriens definierande av läxan och 

dess användande. Vi menar att läxan behöver aktualiseras och anpassas till den samhällsstruktur 

vi lever i då forskning påvisat att alla elever inte ryms inom en och samma mall. Med detta i 

bakgrund, samt elevers olika förutsättningar och behov, menar vi att det vore önskvärt att i högre 

grad individualisera läxan så att var elev konsekvent utmanas utifrån just sin kunskapsnivå. 

Läxhjälp i skolan är en påbörjad förändring av läxans traditionella användande. Detta menar vi 

borde erbjudas och göras till en allmängiltig del av skolan som organisation. Även om vidare 

forskning kan fördjupa och komplettera förståelsen kring fenomenet anser vi att studiens syfte 

uppnåtts, då den gett oss och forskarsamhället inblick i hur ett fåtal lärare motiverar och 

uppfattar läxan och dess användande. Eftersom läxan är en del av den större skolorganisationen 

anser vi att studiens syfte, lärares uppfattningar och motiv kring fenomenet, är relevant. Då dessa 

påverkar deras yrkesrelaterade val i skolvardagen, såsom varför, hur och om läxa ges. 
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BILAGA 1 

Missivbrev  

Hej. 

Vi är två studenter som läser examensterminen på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet, Vt. 

2013. Vi skall i vårt examensarbete studera vilka motiv det finns för lärare att ge läxor. 

Vår metod för att studera detta kommer att vara intervju där lärare deltar. Vi önskar få ett 

godkännande av dig som rektor för att påbörja eventuella intervjuer på skolan. 

 

Lärarna kommer att delges vad som gäller för examensarbetet, vilka rättigheter de har, att de får 

avbryta deltagandet av studien om så önskas. De kommer även att avidentifieras i vårt 

examensarbete för att ingen utomstående skall kunna härleda deras svar tillbaka till dem. 

 

Vår handledare heter Guadalupe Francia. Hennes mail är: guadalupe.francia@edu.uu.se 

 

Mvh Catherine Lindén och Evelina Pollak 
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BILAGA 2 

Intervjuguide  

Huvudtema 1: Biografiska bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetet som lärare? 

- Vilka åldersgrupper har du tidigare undervisat i och vilka undervisar du i nu? 

- Vilka/vilket ämnen undervisar du i? 

- Vilken lärarutbildning har du? 

- Vilka andra yrken har du haft? 

- Vilken typ av skola arbetar du på? 

- I vilken typ av område ligger skolan? 

Huvudtema2: Undervisningen och tid 

Hur anser du att mängden arbete står/inte står i relation till hur skolan är organiserad? 

- Undertema 1: finns tillräckligt mycket tid i skolan för arbete? 

Anser du att det finns tillräckligt med tid för eleverna att arbeta under lektionstid? 

Får eleverna ibland ta hem arbeta som inte hinns med på skoltid? 

Huvudtema 3: Undervisning av barn i grundskolans tidigare år 

- Undertema 1: Unga elevers mognad och ansvarstagande 

- Undertema 2: Tankar kring undervisning av unga barn 

Hur är det att undervisa elever i grundskolans tidigare år?  

Vilka svårigheter kan du identifiera? 

Vilka fördelar kan du identifiera? 

Vad anser du om elevens mognadsnivå i förhållande till det ansvar de förväntas ta för läxor? 

Förklara hur du anser att familjeengagemang spelar roll vid läxgörandet? 

Huvudtema 4: Läxan som fenomen 
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- Undertema 1: Allmänna tankar kring läxan 

- Undertema 2: Hur används läxan? 

- Undertema 3: Varför ges läxor? 

Hur skulle du vilja definiera begreppet läxa? 

Använder du dig av läxor? 

Hur ofta ges läxor? 

Hur många läxor ges per vecka? 

Förklara om läxan används som ett komplement till ordinarie undervisning? 

Vilka motiv har du för att ge läxor? 

Vad kan du se för fördelar med läxa?  

Vad kan du se för nackdelar med läxa? 

Hur konstruerar du dina läxor? 

Individualiseras läxor? 

Innehåller läxan vad som undervisats om på lektionen eller har läxan ett mer tematiskt och bredare innehåll? 

På vilket sätt kan läxan vara mer användbar och effektiv inom vissa ämnen?  

Vilket/vilka motiv kan du hitta för att inte använda läxa? 

Hur kan läxan stödja elevens lärandeprocess?  

Huvudtema 5: Läxan som värde och lärarens tankar kring elevens tankar 

- Undertema 1: Läxan kopplat till negativa känslor 

- Undertema 2: Läxan kopplat till social interaktion 

Hur tolkar du att läxorna påverkar eleverna? 

Anser du att läxan bäst görs ensam eller tillsammans med någon (t.ex. förälder, syskon etc.)? 

Hur viktig är möjligheten till kommunikation när läxan görs? 

Hur upplever du föräldrars känslor inför läxor? 
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Förklara om du anser att läxor ger en rättvis bild av elevens verkliga kunskap eller framsteg? 

Hur kan/kan inte användandet av läxor vara akademiskt värdefulla för elever i grundskolan? 

Har ni något ytterligare att tillägga som ni anser är relevant för ämnet? 

  


