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Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka lärares syn på läxor samt att försöka tillföra 

kunskap kring fenomenet. Frågeställningarna som studien utgick ifrån var vilka motiv lärarna 

hade till att ge eller inte ge läxor, hur lärare introducerar och följer upp läxor, vilka för- och 

nackdelar lärarna och lärarstudenterna anser att det finns med att ge läxor, hur läxornas 

utformning planeras samt hur läxor kan förstås i ett övergripande perspektiv på lärande. 

Undersökningen baserades på enkäter och samtalsintervjuer. Halvstrukturerade 

samtalsintervjuer spelades in, transkriberades och tolkades. I studien användes sociokulturellt 

perspektiv enligt Vygotskij som teoretiskt perspektiv.

Samtliga lärare ansåg att de färdighetstränande läxorna i matematik och svenska var de 

viktigaste ämnena att ge läxor i. Andra motiv till läxor som lyftes fram var läxor som tränar 

eleverna i studieteknik, läxor för föräldrars delaktighet och inblick i sina barns inlärning och läxor 

som ges i förberedande syfte för att skapa förförståelse inför kommande lektioner.

Lärarna introducerade läxor på olika sätt men fokus lades på att eleverna skulle motiveras, få 

reda på syfte och mål med läxan och ha förståelse för hur uppgiften kan lösas. Vid uppföljning 

redovisas, diskuteras och förhörs läxorna på olika sätt beroende på läxans utformning.

De främsta fördelarna respondenterna lyfte fram med läxor är att de befäster kunskap, 

repeterar och fördjupar kunskap och besparar lektionstid. Läxans främsta nackdelar var att den 

påverkar elevers fritid och förutsättningarna i hemmen gör att elevers förutsättningar blir olika.

Slutsatser som drogs var att tidsaspekten är en avgörande faktor för att lärarna förespråkar läxor. 

Men även att det kan vara så att läxans utformning delvis digitaliseras med metoder som Flipped 

classroom. Det framkom även att två lärare med negativ inställning till läxor gav sina elever läxor 

eftersom en gemensam läxpolicy i arbetslaget bestämt så.

Nyckelord: Didaktik, lärarsyn, frågeundersökningar, läxor.
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1. Inledning

Ibland måste man stanna upp och verkligen fundera och reflektera över varför man gör på ett 

sätt och inte ett annat. Oftast kanske man blir hemmablind för vad man gör på sin arbetsplats 

och inte tänker efter varför man väljer att ta med vissa moment i sin undervisning. Så var det 

delvis för mig. 

Jag har arbetat som förskollärare i cirka 15 år nu, mest i skolans värld. I början arbetade jag i 

syskongrupper på olika förskolor, men eftersom arbetsbelastningen var alltför hög valde jag att 

börja arbeta i förskoleklass istället. Efter att arbetat i en av Uppsalas skolor och insett att jag inte 

trivdes där, sökte jag mig vidare. Med ett feltryck råkade jag få upp hela Stockholms län istället 

för stor-Stockholm när jag letade bland platsannonserna. Jag klickade mig vidare och råkade se en 

annons att Skärgårdsskolan sökte en förskollärare. Kände att jag var tvungen att söka eftersom 

jag alltid har velat prova att bo ute på Möja. Jag blev ansvarig för både förskolan och 

fritidsverksamheten, och efter ett tag flyttade jag tillsammans med förskoleklassen in i skolans 

lokaler. Skolan ute på Möja drivs i B-skoleform, det vill säga att flera klasser är integrerade i ett 

klassrum. Att arbeta i B-skoleform är omväxlande och många gånger en utmaning. De senaste 

åren har jag haft förskoleklassen och 1-3:an i samma klassrum och även varit ansvarig för hela 

skolans idrottsundervisning.

Med Lgr-11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011)krävs behörighet 

och lärarexamen, så jag gör nu min komplettering för att bli behörig även för år 1-3. Under 

utbildningen har jag fått möjlighet att reflektera och fundera lite över mitt sätt att arbeta. Mycket i

mitt arbetssätt är jag fortfarande nöjd med, annat vill jag definitivt ändra. I mitt förhållningssätt 

till läxor, i skolans undervisning, är jag osäker på var jag står i frågan och vill undersöka det mer. 

I debatter och sociala medier ser och hör man mycket negativt om skolan, sällan något 

positivt. Pisaundersökningen visas som en larmrapport över de allt sämre resultaten eleverna visar 

upp. Debatten om läxornas vara eller icke vara är aktuell och åsikterna är många.

Mitt examensarbete är en studie av lärares syn på fenomenet läxor ur ett 

undervisningsperspektiv.
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2. Bakgrund

Läxan väcker många känslor och åsikter, den berör. Nästan alla har gått i skolan och har egna 

upplevelser och erfarenheter av läxor. Oavsett om man är för eller emot läxan är den ett frekvent 

förekommande arbetssätt som en del av skolans undervisning. Läraren är den person som 

utformar elevernas undervisning och väljer sina arbetssätt utifrån läroplanens mål. 

     Läxans roll i skolan är ett aktuellt ämne vilket gör att dess existens, utformning och föräldrars, 

elevers, lärares, forskares och politikers uppfattningar om den är intressanta att undersöka.  I 

sociala forum, som Facebook, i tv, valdebatter och i tidningsartiklar, till exempel i UNT, Gusten 

Holm (Uppsala Nya Tidning, 2013) diskuteras huruvida läxor ska finnas eller inte. Inom de olika 

politiska partierna går åsikterna isär om huruvida läxor ska förekomma eller inte. Det finns idag 

inget styrdokument som tar någon direkt ställning till detta. Vänsterpartiet (Forskning &

Framsteg, 2014)ville år 2006 att läxorna skulle avskaffas med motiveringen att läxorna ökade de 

sociala klyftorna i samhället, och eftersom elevernas föräldrar har olika förutsättningar att ge stöd 

vid läxläsning. Även stress hos de unga och läxornas disciplinerande funktion nämndes som 

argument för avskaffandet av läxor. Skolminister Jan Björklund, som tillhör Folkpartiet, 

förkastade Vänsterpartiets förslag, och talade om förslaget i ordalag som; ”rekord i skolflum” och 

tyckte att förslaget var kunskapsfientligt. Han menade på att läxor är en kontaktyta mellan skolan 

och hemmet, och om man avskaffade läxorna så var barnen som kom från arbetarhem de största 

förlorarna. Skolan ska vara likvärdig för alla elever.

     Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin., 1997) definition av läxa ”En avgränsad 

skoluppgift för hemarbete”. Begreppet läxa är svårdefinierat och som docent Ingrid Westlund 

(Granström (red.), 2007) påpekar är läxan en svårfångad hybrid som finns ”någonstans i 

gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv.” Även 

forskaren Harris Cooper (Cooper, 2001) lyfter fram att läxan är svårdefinierad. Tidigare 

definierade han läxan som ”något som utförs utanför skoldagen och utan lärarens medverkan”. 

Eftersom elever numera även nyttjar håltimmar och andra lektionsfria pass under skoldagen till 

att göra sina läxor har han ändrat sin definition till att läxor är ”något som görs utanför 

lektionstid”. Vidare menar Cooper att läxhjälp i skolan inte kan betraktas som att man gör läxor. 

Han gör här en särskiljning från begreppet läxa.

     Professor John Hattie (Hattie, 2012) har tittat på läxornas effekter. Hans slutsats är att läxor 

har en positiv effekt, men att den är en mycket svag sådan i jämförelse med andra faktorer som 

påverkar elevernas skolprestationer. Med Hatties tes som utgångspunkt kommer denna studie att 
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undersöka lärarens inställning till fenomenet läxor och hur lärare arbetar för att göra läxor till ett 

meningsfullt och effektivt pedagogiskt verktyg.     

2.1 Läxans och undervisningens utformning i styrdokument och läroplaner

I all forskning kring olika fenomen med utgångspunkt i skolans undervisning är det viktigt att 

undersöka vad det står i de läroplaner, regelverk och lagstadgar som utgör utgångspunkten för 

skolans arbete och därmed direkt påverkar lärarens arbete. Genom att studera äldre läroplaner 

och regelverk är det möjligt att skapa en förståelse för hur dagens skola formats. Det gäller även 

när fenomenet läxor granskas utifrån ett undervisningsperspektiv. Läroplanerna bygger på 

varandra och är i många avseenden rätt lika. Alla tar upp hur undervisningen ska bedrivas för att 

eleverna ska nå sina mål och stödjas i sin inlärnings- och kunskapsutveckling.

I bilaga 6 kan man läsa vad som står i läroplanerna från 1962 års skollag till Lpo-94. Här 

nedanför följer en sammanfattning av vad den nuvarande läroplanen Lgr-11(Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011) säger om fenomenet läxa, men även en del 

om elevernas skoltid, undervisningens utformning utifrån eleven samt skolans samverkan med 

hemmet. Allt detta har en direkt påverkan på hur skolan ska utforma undervisningen. Läxan är en 

av lärarens arbetsformer. Under detta avsnitt har finns de ramarna som styr hur skolans

verksamhet och som läraren måste förhålla sig till i sin planering av sin undervisning. I både Lpo-

94(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 2006) och Lgr-

11(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011) står det att skolans 

undervisning ska anpassas efter den enskilde eleven förutsättningar och behov. I Lgr-11(Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 9) står det även i skolans uppdrag att 

skolan i samarbete med hemmen ska verka för elevernas utveckling till att bli ansvarskännande 

individer i samhället. Vidare står det även att skolan ska ansvara att informera föräldrar och elever 

om utbildningens mål, vilka krav skolan ställer på elever och föräldrar, men även deras rättigheter 

och skyldigheter. Att den enskilda skolan är tydlig att informera om mål, innehåll och 

arbetsformer är viktigt för föräldrarnas och elevers rätt till inflytande och påverkan. Varken Lpo-

94 eller Lgr-11 (Ibid., 4 respektive s.8) nämner något om läxans förekomst eller utformning. 

Däremot skriver Skollagen (Svensk författningssamling, 2010) i 7:e kapitlet, 17:e paragrafen, kring 

deltagande i utbildning,

”Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de 

två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar”.



9

Elevernas arbetstider finns reglerade i skollagen, arbetsbelastningen får inte överskrida det 

som skolverket föreskriver. I studiens intervjuer fick lärarna uppskatta hur lång tid de tror att 

elevernas läxor tar i anspråk. 

Emil Boquist, Niklas Johansson & Ylva Åborg (Boqvist, Johansson, Åborg, & Hellman, 2003, 

s. 62) påpekar att det idag inte finns något som reglerar hur mycket läxor lärare får ge till elever. 

Däremot ska arbetet i veckan fördelas jämnt på alla skoldagarna. Helgerna ska vara fria från läxor 

och annat skolarbete.

2.2 Olika uppfattningar om läxor

Under detta avsnitt diskuteras läxdebatten och läxforskningens resultat. I artiklarna tas det upp 

vilka effekter läxor kan få när det gäller prestationerna i skolan.

I en artikel av Åsa Larsson ur Skolvärlden (Skolvärlden, Larsson, 2013) som utges av Lärarnas 

riksförbund diskuteras läxdebatten och läxforskningens olika resultat. Vissa studier visar att läxor 

kan ha negativa effekter på elevers skolprestationer, medan andra visar på att läxornas effekter 

kan var positiva. I artikeln ställer sig Larson (Ibid.) frågande till varför det kan se så olika ut. För 

att reda ut frågorna tar Skolvärlden Jaana Nehez, doktorand i pedagogiskt arbete till hjälp. Nehez 

pekar på vikten av att se på vad forskningen har utgått ifrån. Om studien har sett till hela skolor 

har man upptäckt ett samband mellan läxor och positiva skolprestationer generellt, men då man 

har lagt fokus på enskilda elever så visar inte resultaten på en positiv effekt för samtliga. De elever 

som är svagpresterande och behöver mycket stöd, samt elever som saknar stödet hemifrån, visar 

resultaten på att läxorna till och med kan knäcka elevernas självkänsla och att motivationen och 

lusten att lära och ta in ny kunskap försvinner, säger Nehez. Nehez uttrycker att hon saknar 

forskning som visar på hur läxorna ser ut och hur de används inom de svenska skolorna. Nehez 

anser att när läraren använder sig av läxor i sin undervisning är det viktigt att läraren tänker på hur 

man arbetar med läxor, det vill säga vilken sorts läxor som ges och vilka effekter de har. 

Vanja Lozic (Skolverket, Lozic, 2014) skriver i en artikel från Skolverket om läxornas effekt, 

där hon använder John Hatties (Hattie, 2012) teori som utgångspunkt. I artikelns inledning 

berättas att läxor bara har en låg effekt på elevernas lärande om man ser på det generellt. Lägst 

effekt har läxan på elever i de yngre skolåldrarna och högst effekt på elever som går på gymnasiet 

och redan är högpresterande. Vidare skriver Lozic (Skolverket, 2014)att läxorna kan stödja elevers 

lärande om de är rätt utformade och om läraren gör en återkoppling på ett formativt sätt. 

Innehållet i elevernas svar måste aktivt diskuteras av läraren för att vara en effektiv 

undervisningsform. Lozic (Ibid.) skriver att den övergripande slutsatsen av Hatties bok (Hattie, 

2012) är att läxornas effekt är positiv men låg. Läxornas effekt på elevernas lärande beror på såväl 
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elevens ålder som elevens övriga skolprestationer. Orsaken till effektsskillnader som beror på 

elevens ålder är att yngre elever inte klarar av arbetsuppgifter som ska utföras på egen hand, samt 

deras svårighet att urskilja vilken information som är relevant eller irrelevant för uppgiften. För 

yngre elever som får svårigheter i samband med läxorna kan de bli en negativ påverkansfaktor då 

misslyckandet kan få en negativ effekt på deras motivation. Föräldrars hjälp med läxor kan ha en 

positiv effekt på elevernas lärande. Deras hjälp kan enligt Hattie (Hattie, 2012)hjälpa eleverna att 

utveckla deras utvärderingsförmåga av sina egna prestationer, den förmågan som i Hatties studie 

visade sig ha den allra högsta effekten på elevers lärande. Precis som flera andra forskare, som till 

exempel Westlund, påpekar även Hattie att hur läxorna utformas har en stor betydelse. De läxor 

som är korta och tydligt avgränsade, och som ger eleverna en regelbunden återkoppling är de 

läxor som har en större positiv effekt på elevernas lärande. Lozics (Skolverket, 2014) konstaterar 

utifrån Hatties (Hattie, 2012)studie att formativ återkoppling spelar en avgörande roll på läxornas 

effekt på elevernas lärande.

2.3 Läxfria skolor

En del skolor har valt bort att använda sig av läxor. Först refereras till en artikel där en lärare ger 

sina motiv till varför hon inte använder sig av läxor som arbetsform för sina elever. Därefter 

berättar Gertrud Svensén om hur en läxfri skola i Västerås har löst problematiken kring läxor.

Anna Persson (Lärarnas nyheter, 2013) berättar, i en artikel, om varför hon väljer att inte ge sina 

elever läxor. Skälen som hon anger är utifrån ett elevperspektiv, men även ur ett familje- och 

undervisningsperspektiv, eftersom många elever saknar förutsättningar att göra läxorna hemma.

En utbildad lärare är bäst rustad att lära ut den kunskapen som eleverna ska få, anser Persson. 

Gertrud Svensén (Pedagogiskt magasinet, 2013) har i sin artikel tagit upp olika åsikter 

angående läxfrågan. På Rotundaskolan i Västerås har inga elever några läxor, utan har istället fler

undervisningstimmar. Dessa extra timmar fördelas så att de ämnen som eleverna har svårigheter i 

är de som de har fler timmar i. Den främsta avgörande aspekten till varför skolan är läxfri är 

jämlikhetsaspekten, säger rektorn Linda Lindahl. Precis som Persson (Lärarnas nyheter, 2013)

påtalar Lindahl att alla inte har samma möjligheter till hjälp i hemmet Rektorn hänvisar också till 

hälsoaspekten, både för personalen och eleverna, där det är viktigt med en jämn arbetsbelastning 

av arbete och fritid. Eleverna på Rotundaskolan uppvisar ett resultat som håller sig ungefär på 

riksgenomsnittet.
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2.4 Sammanfattning

I bakgrundsavsnittet har läxans roll i skolans undervisning tagits upp utifrån många åsikter. I 

samhällsdebatten inom sociala medier, tidningsartiklar och även politiken får läxan en stor plats. 

Det ges uttryck för att läxor kan vara en arbetsform som är ojämlik och orättvis utifrån hemmens 

olika förutsättningar att hjälpa till med barnens läxläsning.  Det kan vara en form där hemmens 

ekonomiska möjligheter till att köpa sig tjänster som läxhjälp, blir en fråga om segregering. De 

politiska partiernas åsikter är delade, en del förespråkar läxans nytta, medan andra helt vill 

avskaffa den. Effekterna av läxanvändningen visar på motstridiga resultat inom forskningen. 

Även inom skolan är åsikterna delade och på en del skolor avskaffas läxanvändningen genom att 

istället förlänga skoldagen. I den nuvarande läroplanen Lgr-11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011)nämns inte läxan över huvud taget. Att frågan är 

komplex har ovanstående genomgång tagit upp. Även de olika forskarnas definitioner visar på att 

läxan är en svårtolkad företeelse. Mot bakgrund av detta vill jag försöka tillföra mer kunskap 

kring läxans plats i skolans undervisning. Därför handlar denna uppsats om lärarens syn på läxan 

i ett undervisningsperspektiv. När jag i min studie talar om läxor avser jag den typ av uppgifter 

läraren ger eleverna att utföra i hemmet eller efter skoldagens slut.
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer olika infallsvinklar av tidigare forskning om läxor behandlas. Läxor 

påverkan inte bara skolan och lärarna, utan även elever och föräldrar.  Läxornas målgrupp är 

eleverna och det är utifrån dem läraren utformar sin undervisning. Hur och i vilken omfattning

lärare ger läxor får en påverkan på elevernas fritid. I många fall involveras föräldrarna i elevernas 

läxläsning. I detta avseende har jag även undersökt läxan ur ett elev- och föräldraperspektiv.

Lärares strävan med sin undervisning är att den ska påverka och ha effekter för eleven inlärning. 

Under den tidigare forskningen tas det upp vilka effekter fenomenet läxor har för eleven. Läraren 

har huvudansvaret för att utformningen av sin undervisning. I denna studie är det lärarens syn på 

fenomenet läxor i undervisningen som ska undersökas. Detta gör det relevant att ta reda på vad 

tidigare forskare har kommit fram till i studier av lärare samt det utformning av läxor.

3.1 Tidigare forskning

Läxforskningen har i huvudsak fokuserat på vilka effekter läxan har för elevers inlärning. Daniel 

Pettersson och Ulf  Leos (Petterson, Leo, 2005) undersöker varför skolan ger läxor, vad eleverna 

förväntas lära sig av läxläsningen och analysera om eleverna inhämtar viss kunskap bättre hemma 

än i skolan. Deras artikel rör sig på två plan, dels genom att anta att läxgivning ges som en 

tradition från skolan, och dels genom att på det andra planet diskutera inställningen till läxor ur 

elevers, föräldrar och lärares perspektiv. Pettersson och Leo (Ibid.) konstaterar att det saknas en 

dialog mellan lärare, föräldrar och elever om läxans funktion och syfte och att detta leder till att 

ett stort tolkningsutrymme för hur en läxa ska vara utformad och tolkas. De hävdar därför att 

läxan skulle vara en ”oreglerad” bedömningspraktik.

Marianne Keszeis magisteruppsats (Keszei, 2008) undersökt läxan ur olika infallsvinklar, i 

förhållande till bland annat skolans uppdrag, genom statens styrdokument och lokala 

handlingsplaner. Hon har även tittat på hur samverkan mellan skolans lärare ser ut när elevernas 

läxmängd planeras och om det finns policydokument för läxor på skolorna. Resultatet av studien 

visade att det var få av lärarna som visste vad det stod i läroplanen Lpo-94 om läxor. Fler av 

rektorerna kände dock till detta. 

Studien visar även att lärarna hade svårt att uppskatta hur lång tid det tog för eleverna att göra 

läxorna. Ingen av skolorna som Keszei (Keszei, 2008) undersökte hade någon tydlig samplanering 

av läxbördan. Ingen läxpolicy fanns dokumenterad i egna lokala styrdokument eller 
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handlingsplaner. Inte heller diskuterades eller utvärderades de i samtal på skolorna.

3.1.1 Läxan ur ett elevperspektiv

Hur läraren ger läxor påverkar varje elev - Ger en lärare många läxor så berörs eleven, samt vilka 

förutsättningar läraren ger för att den enskilde elevens ska klara av sin läxa. 

I sin forskning fokuserar Eva Österlind (Österlind, 2001, s.5) på läxan ur ett elevperspektiv och 

hon har främst studerat hur elever planerar sitt skolarbete både genom en fenomenografisk analys 

och med hjälp av intervjuer. Det är en uppföljningsstudie, av hennes tidigare forskning. I 

Österlinds studie del ett (Österlind, 1998) genomförde hon intervjuer med 49 barn i klasserna 4-6 

för att se vad de hade för syn på planering samt hur det var att ta ansvar för sitt skolarbete.

Resultaten från den första studien ligger till grund för den uppföljande studien (Österlind, 2001). 

Samma elever, som nu går i årskurserna 7-9, 44 stycken, intervjuas i den här studien om hur det 

hanterar de läxor som de har. Författaren har i den andra delen av studien nu haft ett fokus på 

om eleverna har ändrat sitt förhållningssätt, till skolarbete på eget ansvar, under de tre år som gått 

sedan den första studien

Ulf Leo (Leo, 2004) har i sin magisteruppsats undersökt lärares-, elevers- och föräldrars 

uppfattningar om begreppet läxor i klasserna 1-9 och vad dessa har för betydelse i skolan och 

hemmet.  Hans slutsatser var att all undervisning ska ske i skolan. Läxorna ska göras i skolan 

anser Leo och längre skoldagar ska ge tid till detta. Föräldrasamtalen bestämmer vad eleverna ska 

arbeta med i skolan, läsning och läsförståelse är viktiga. På varje skola skall man ha en läxpolicy. 

Läxans syfte, utformning och vilka krav som ställs på elever, lärare och föräldrar skall framgå.

Ingrid Westlunds (Westlund, 2004) studie bygger på elevers upplevelser i klass 6 och 8. 

Westlund jämför hur tidsfaktorn erfars. Hon har material från 1988 att ställa mot nyinsamlat data 

2003. Hon studerade hur avskaffandet av timplanen påverkade elevens upplevelser av tid. Tiden i 

skolan upplevs som fritid då man har sociala kontakter, medan det verkliga arbetet med inlärning 

sker i hemmet, där föräldrarna fungerar som lärare. 

Ingrid Westlund (Granström, 2007, red., s.81-93) redovisar aktuell forskning om läxors för-

och nackdelar utifrån elevers upplevelser.

3.1.2 Läxan ur ett föräldraperspektiv

När lärare ger läxor till elever påverkar det även föräldrarna. 

I Alli Klapp Lekholms (Greiff, Persson, & Viggosson, 2004, s.183-215) har i en studie 

undersökt, med hjälp av enkäter till föräldrar inom friskolor och kommunala skolor, hur mycket 
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tid föräldrar lägger ner på barnets skolarbete, kontakten med skolan och barnets fritidsaktiviteter. 

Klapp Lekholm, A. (Ibid., s.183-215) har studerat den roll som föräldrarna har till sina barns 

skola och skolarbete. Deras roll anges i skollagen och i läroplanen. Enligt skollagen ansvarar 

föräldrarna för barnets fullföljande av skolplikten, medan föräldrarnas roll i läroplanerna ses mer 

som en samarbetspartner till skolan. Klapp Lekholm (Ibid.) hänvisar i sin studie till bland annat 

den amerikanske forskaren Herbert Wahlberg (Wahlberg, 1984) där det visade sig att de attityder 

som föräldrar har till skolan, tiden som barnet och föräldern tillbringar tillsammans, samtalen 

rörande skolan, möjliga utbildningsvägar och föräldrarnas uppmuntran av barnets studier betydde 

mer för hur väl barnet lyckades med skolarbetet än dess socioekonomiska bakgrund. Men den 

socioekonomiska faktorn kan påverka hur mycket tid som föräldrarna spenderade med sina barn, 

samt vilken inställning de hade till skolan.

Cooper tar upp i sin bok ”The Battle of Homework” (Cooper, 2001) positiva och negativa 

effekter som finns med att ge elever läxor. En av läxornas fördelar är att föräldrarna ges möjlighet 

till att delta i sina barns skolarbete, och då förmedlar de samtidigt att läxor samt skolarbete är 

viktigt. 

Precis som Wahlberg (Wahlberg, 1984) anser Cooper (Cooper, 2001) att föräldrarnas attityder 

har en avgörande roll för hur barnet förhåller sig till läxor och skolarbete och han har utvecklat 

fem punkter för hur föräldrar kan vara ett stöd sina barn med deras läxor och skolarbete. Han 

uppmanar dessutom föräldrarna hålla inne med sina negativa attityder så att de inte påverkar sina 

barn.

Klapp Lekholm (Greiff m.fl., 2004) drar paralleller mellan Lennart Grosins (Grosin, 2001) och 

Coopers (2001) forskning, där båda författarna påtalar vikten av att man som förälder talar med 

sina barn om skolan och visar intresse för såväl barnets skolgång, fritidsaktiviteter och 

skolkontakt, så att barnets förutsättningar att nå framgång i sitt skolarbete blir optimalt. 

Medianvärdet av studiens visade att föräldrarna lägger ner 4,5 timmar i veckan. 

     I dagens samhälle upplever många föräldrar att de saknar tid och kanske även kunskap att 

hjälpa sina barn med läxorna, vilket har lett till att företag som erbjuder läxläsning hittat en 

lukrativ marknad. Även om flera skolor erbjuder sina elever olika former av hjälp med deras läxor 

eller studier, är långt ifrån alla skolor som gör detta. 

     Det faktum att elever har olika förutsättningar att få stöd med sina läxor visar att läxor i sig 

kan vara problematiskt i en skola som strävar efter att erbjuda likvärdig utbildning för alla.

I Max Strandbergs doktorsavhandling(Strandberg, 2013), ingår en artikel B, där han haft till syfte 

att fastställa hur de läxor, som hade positiv inverkan på samarbetet skola – hem var utformade 

och det som inte fungerade. I studien var mer än hälften av eleverna flerspråkiga. Hans resultat är 
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att föräldrars förmåga till sin egen skoltid var viktiga i kontakten med skolan. Relationer mellan 

människor diskuterades både hemma och i skolan. Undervisningens innehåll kreerades ett 

annorlunda samarbete än vanliga föräldrasamtal och föräldramöten.

3.1.3 Läxan ur en påverkan- och effektsperspektiv

     John Hattie (Hattie, 2012) har i sin bok ”Synligt lärande för lärare” gjort en sammanställning 

av över 800 metaanalyser angående vad det är som har påverkan på elevers lärande. Ur ett 

undervisningsperspektiv kan man se närmare på vad som bidrar till inlärning, hur moment kan 

utformas för att leda till kunskapsutveckling.  Det som Hattie gång på gång påpekar är vikten av 

att lära känna sin egen påverkan på den undervisningen man som lärare bedriver. Hatties bok 

(Ibid., s. 18)tar upp vad olika delar i undervisningen har för effektstorlek för elevers inlärning. Så 

här beskriver Hattie metoden i sin bok:

Effektstorlek är en användbar metod för att jämföra resultat av olika mätningar (till exempel 

standardprov, lärargjorda prov, elevarbeten) eller över tid, mellan grupper eller på en skala som 

möjliggör flera jämförelser oberoende av det ursprungliga provresultatet (exempelvis resultat på en 

skala av 10 eller 100), mellan olika innehåll och över en tid. Denna oberoende mätskala är en av 

fördelarna med att använda effektstorlekar, eftersom man kan göra relativa jämförelser av olika 

påverkansfaktorer på elevers studieprestationer.

    Hatties studie (Ibid.) visar att läxor har låg effekt av påverkan på inlärningen. Effektstorleken 

av läxor låg under det medelvärde som anger hur stor påverkan något har ur ett 

inlärningsperspektiv. Hattie (Ibid., s.30) påpekar att effekterna av läxor är låga på grundskolan

och han vidhåller vikten av att ändra läxhanteringen för att läxorna ska få större effekt i 

grundskolan. 

    I likhet med Hattie (Hattie, 2012) visar Ebbe Lindells (Lindell, 1990) studie ”Metastudier inom 

svenska skolforskning” att läxor inte har någon nämnvärd effekt på elevernas skolprestationer. 

De utländska studierna visade på raka motsatsen. Lindells slutsats var att mer forskning borde 

ägnas åt förekomsten av läxor i skolans undervisning. Lindell trycker även på vikten av att läxor

kan bli en kontakt mellan såväl elever och föräldrar, såsom skola och föräldrar.

    Harris Cooper (Cooper, 1986, s. 85-91) har studerat 120 metastudier och listat positiva och 

negativa effekter av läxor som grund för rekommendationer till skola, lärare och föräldrar. 

Sammanfattningsvis blir Coopers slutsats att läxor är ett kostnadseffektivt instruktionsmedel. 

Men läxor måste tjäna olika syften på olika stadier. Han menar att man inte ska ha för höga 

förväntningar på effekten, speciellt inte över kort tid och i lägre klasser. Läxor ska vara en av 

många metoder att visa barn att inlärning äger rum överallt och hela tiden.
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     Jan-Olof Hellsten (Hellsten, 1997) har gjort en genomgång av pedagogisk litteratur för att se 

hur läxan betraktas. Hans slutsatser var att det nämns mycket lite om läxor i till exempel 

kurslitteratur trots att läxan tillmäts ett stort värde. Läxan problematiseras nästan inte alls. För de 

flesta elever har läxan ett högt värde i förhållande till dess resultat. 

     Här skiljer sig Hellstens (Ibid.) resultat i jämförelse med Hatties (Hattie, 2012), Cooper 

(Cooper, 1986) och Lindells (Lindell, 1990) slutsatser.

3.1.4 Utformning av läxor

Läxan är något som tar mycket av lärarens tid i anspråk, både att planera, och i efterarbete.  

Många lärare ger sina elever läxor, men läxan är bara ett av flera arbetssätt som lärare använder 

sig av i sin undervisning. Under lärarens utbildning får de kunskap om hur undervisning utformas 

och lärs ut för att elever ska ta till sig kunskap och utvecklas. Hellsten (Hellsten, 1997, s. 207) har 

studerat offentlig diskurs för att ta reda på hur fenomenet läxa framställs. Genom att granska 

litteraturlistor och fann att läxbegreppet i stort sätt inte nämns 

Joyce L. Epstein & Frances L. Van Voorhis (Epstein och Van Voorhis, 2001) har tittat på 

lärarens roll i utformning av läxor som hjälper elever att nå uppsatta mål. Deras undersökning 

visar att om läraren utformar läxor med uttalade syften och mål kommer fler elever slutföra 

uppgifterna och även dra nytta av resultatet. 

I en artikel från Skolvärlden, som Åsa Larsson skrivit, (Skolvärlden, 2013.) anges sex olika 

punkter, utvecklade av Ingrid Westlund, för hur en läxa ska se ut utifrån en vetenskaplig grund. 

Enligt Westlund ska läxan vara utformad så att eleven själv kan genomföra den utan hjälp från 

föräldrar. Vidare ska läxorna följas upp i skolan, de ska vara tydligt avgränsad, samt vara korta

och tidsbestämda för att ta ungefär lika lång tid för alla elever. Det ska också finnas en avsikt med 

att läxan ska göras hemma. Det kan till exempel handla om att eleverna ska se på något särskilt på 

tv eller intervjua någon. Westlund nämner även det flippade klassrummet som ett exempel, där 

metoden går ut på att eleverna får titta på lärarens genomgångar över nätet som en förförståelse 

till den kommande lektionen. Läxan kan även ges till elever för att de ska färdighetsträna något 

särskilt. Om det är en läxa som är av en färdighetstränande karaktär ska den vara begränsad och 

handla om något som eleven är bekant med. 

I en artikel (Forskningen.se, 2013) lyfts en av Max Strandbergs artiklar fram, där han betonar 

betydelsen av att lärare noga presenterar och följer upp elevernas läxor. Strandberg påpekar 

läxornas del i undervisningen och hur viktig läxans kvalitet är. Han menar att; det centrala är inte 

att diskutera om läxor ska finnas eller inte, utan hur kvaliteten på läxorna kan förbättras. Där har 

lärarens introduktion och uppföljning en stor betydelse för om läxorna ska bli meningsfulla eller 
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inte. Han trycker på vikten av att ge feedback för att läxorna ska resultera i en kunskapsutveckling

för eleverna.

3.1.5 Sammanfattning

Sammantaget har läxor i den tidigare forskningen undersökts utifrån vilka effekter de har på 

elevers inlärning, vilka för- och nackdelar läxorna kan ha, föräldrar-, lärares- samt elevers 

uppfattningar om läxan. Men litteraturen har även tagit upp läxan utifrån den tid lärare lägger ner 

på dess utformning och läxan utifrån styrdokument och skolans uppdrag. I sammanhanget har 

även läxans anspråk på elevers fritid tagits upp, föräldrars roll, delaktighet till sina barns läxor och 

attityder till skolan studerats. 

     Den tidigare forskningen har tagit upp flera av de resultat som läxan får och som lärare måste 

förhålla sig till. Då denna studie handlar om läxan i ett undervisningsperspektiv blir det viktigt att 

ta dessa forskningsresultat i beaktande. Det blir även viktigt att förstå lärarnas erfarenhetsvärld av 

detta fenomen. I detta fall får fenomenografin tjäna sitt syfte som ett perspektiv. Men endast som 

ett perspektiv på hur läxan erfars av lärarna samt lärarstudenterna. Någon fenomenografisk analys 

kommer inte att förekomma i studien.  

Läxan är en av skolans många arbetsformer vilka alla syftar till inlärning och utveckling hos 

eleverna. Det blir därför viktigt att förstå hur barns inlärning kan ses. Detta kommer att ta sitt 

perspektiv utifrån Vygotskijs sociokulturella teori.

3.2 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt kommer jag att diskutera hur man kan se på inlärning och utveckling utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Vygotskijs syn på lärande är intressant att ta upp i detta sammanhang 

eftersom det är läxan som studeras. Läxan är en undervisningsform som avser att syfta till 

inlärning. Även om det är lärarens syn som är i fokus i denna studie så är mottagaren för lärarens 

undervisning eleven. Läxor är en arbetsform som lärare använder sig utav.

     När lärarna och lärarstudenterna svarade på frågorna kring läxor i skolans undervisning, 

gjorde de det utifrån sin egen erfarenhetsvärld. Samtliga respondenterna har erfarenhet från sin 

egen skolgång men även från lärarutbildningen. Lärarrespondenterna har även erfarenhet utifrån 

sin yrkesroll. Fenomenografin är i detta fall endast ett perspektiv som valts ut mot bakgrund av 

litteraturöversikten för att förhålla sig till lärarnas erfarenhetsvärld. Den insamlade empirin 

kommer inte att analyseras utifrån en fenomenografisk analys.
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3.2.1 Fenomenografi

I studien undersöks hur lärare ser på fenomenet läxor i ett undervisningssyfte. När utgångspunkt 

tas ur fenomenografin undersöker man hur människor erfar ett fenomen i ett visst sammanhang. 

I det här fallet är fenomenet läxor som erfars av lärare i ett undervisningssammanhang. 

Enligt Ference Marton (Marton & Booth, 2000, s. 146) är fenomenografins grundidé att beskriva 

fenomen i världen utifrån hur andra uppfattar dem samt att synliggöra och förklara skillnader i 

dessa sammanhang, speciellt inom pedagogiken. 

När enkäterna och intervjuerna besvaras är det hur respondenterna uppfattar fenomenet som 

studeras samt variationerna/skillnaderna i hur de olika respondenterna erfar läxorna i ett 

undervisningsperspektiv. Dessa variationer kan tolkas och kategoriseras i olika grupper. I denna

studie ska fenomenografin bara ses som ett perspektiv för hur respondenterna erfar läxor. Det 

förekommer ingen fenomenografisk analys. Inom fenomenografin finns det inte några ”rätta” 

svar utan bara olika sätt att erfara ett fenomen i dess sammanhang. I resultatavsnittet redovisas de 

olika sätten att se på läxan. Enligt Staffan Larsson (Larsson, nd, s.31)sker arbetet med synliggöra 

skillnaderna i de olika uppfattningarna genom att man bearbetar och reflekterar i flera omgångar. 

Förståelsen av det insamlade materialet fördjupas genom att man jämför och tar olika perspektiv.

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij

Den kanske mest, just nu, förekommande pedagogen och teoretikern som refereras till när man 

pratar om pedagogik och lärande i dagens skola är Vygotskij, som studerade lärande och 

utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Trots att han endast levde i 38 år har han fått en stor 

genomslagskraft i hur inlärning av kunskap utvecklas och hur barns utveckling sker.  Här nedan 

redovisas Vygotskijs syn på lärande och hur lärande bäst kan ske. 

    Vygotskij (Forssell, 2005) menade att det är genom olika sociala samspel med andra människor 

som vi utvecklas i vårt tänkande och kommunicerande.

Lindqvist och Magnusson (Lindqvist (red.)& Magnusson, 1999, s. 248) Vygotskijs syn på 

lärarens roll var inte att läraren ska anta rollen som en uppfostrare, utan läraren ska istället vara 

organisatör av den ”social miljön”. Eleven ska vara den aktive och vara intresserad, inte läraren. 

Läraren skall enligt Vygotskij ha vetenskaplig kunskap dels i sitt ämne och dels i pedagogik. 

Vygotskijs mest kända teori är den proximala utvecklingszonen eller även kallat det närmaste 

utvecklingsområdet. Här är hans egen definition:

”Det jag idag kan göra med hjälp av någon annan, kan jag imorgon göra på egen hand!”
(Lev S Vygotskij)
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För läraren är det viktigt att veta var i sin utveckling eleverna befinner sig, och hur den enskilde 

eleven lär sig bäst. Detta behöver läraren veta när läxor ska planeras. Om eleverna har arbetat 

med något i skolans undervisning tillsammans med andra, är det rimligt om man utgår från 

Vygotskijs tankesätt, att eleverna har kunskap att utföra det på egen hand. I Larssons artikel 

(Skolvärlden, 2013) tas det upp sex punkter, som Ingrid Westlund nämner, för hur en läxa ska 

vara utformad enligt vetenskaplig grund. Westlund menar på att läxan ska vara utformad så att 

eleven själv kan genomföra den och att den ska handla om något som är bekant för eleven. Detta 

stämmer med Vygotskijs teori om inlärning i den proximala utvecklingszonen. När läraren 

organiserar, det vill säga planerar, läxans utformning så ska den handla om något som eleven 

arbetat med tillsammans med andra i skolan. Detta har nu eleven har kunskap att utföra på egen 

hand. Vidare tar Westlund även upp att det ska finnas en avsikt med att läxan ska göras hemma 

och nämner exempel på uppgifter som intervjuer, Flipped classroom eller att se något speciellt tv-

program. Att intervjua bygger på att samtal mellan en annan människa som har information om 

något. Ur ett sociokulturellt perspektiv får då eleven i samtal ta del av en annans tankar. 

Förståelsen hos eleven vidgas i samtal med andra. Elevens metakognition byggs ut. Det flippade 

klassrummet bygger på att elever men även föräldrar kan se lärarens genomgångar. Eleverna har 

lärarens genomgång som ett stöd för att klara av uppgifter. Föräldrarna kan med samma kunskap 

stötta sina barn och läxan kan läras in med stöd, i enlighet med den proximala utvecklingszonen. 

Tv-program kan diskuteras i samtal i såväl hemmet, som vid uppföljningen i skolan, vilket gör att 

det blir en inlärning via interaktion med andra. Även Max Strandberg (Forskningen.se, 2013) 

lyfter fram vikten av läxors uppföljning för att dessa ska blir meningsfulla. Han menar att 

eleverna behöver feedback på läxorna för att dessa ska resultera i kunskapsutveckling. 

Forssell (Forssell, 2005, s.118-120) förklarar att Vygotskij anser att med hjälp av språket får vi 

inblick in andras sätt att se och tänka på olika saker samt att det är via språket de sociokulturella 

erfarenheterna delges. Vygotskij menar att språket är både ett redskap för samtal mellan 

människor och inom individen. Språket får, av Vygotskij, en roll som länk mellan samhället och 

den enskilda människan. 

Inom det sociokulturella perspektivet är läraren och andra vuxnas handlingar viktiga för 

barnets utveckling. Via mötet med andra lär sig barnet tänka och handla på ett adekvat sätt i 

enlighet med samhällets normer. Möjlighet till lärande kan uppkomma när en människa 

tillgodogör sig delar av samhällets erfarenheter och använder sig av dessa i sitt sätt att diskutera 

och interagera med andra människor. Vygotskij menar att det är en ständig process livet ut att 

lära sig nya sätt att tänka och att förstå världen (Forsell, 2005, s. 120-123).
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När vi använder oss av våra kunskaper och erfarenheter i nya situationer, i interaktion med 

andra vidgas vårt synsätt och våra förmågor. Vi lär oss med hjälp av andra. Det är det som 

Vygotskijs begrepp om närmaste utvecklingszonen handlar om. Vygotskij menar att barnet kan 

lösa större delarna av uppgiften själ, men ”lånar” vissa delar av sin arbetskamrats kunskap och 

erfarenhet. Det som är speciellt med den proximala utvecklingszonen är att man kan se vart 

barnet är på väg i sin utveckling och det som är uppnåbart för barnet på dess nivå i utvecklingen. 

Det är inom den zonen som barnet/eleven är som mest känslig för undervisningen. Här får 

barnet utmaningar som ligger i rätt nivå utifrån dess erfarenheter och kunskap (Ibid., 2005).

Petri Partanen (Partanen, 2007, s. 146- 151) har skrivit om fem punkter som sammanfattar det 

centrala i Vygotskijs teori i arbetet med eleverna i skolan. Partanens fem punkter kan 

sammanfattas på detta sätt:

Lärarens roll som vägledare och kartläggare av proximala utvecklingszonen

Det är lärarens uppgift att ta reda på var den enskilde eleven befinner sig i sin utveckling för att 

kunna planera och lägga undervisningen precis ovanför deras tidigare kunskapsnivå. Det vill säga 

lägga elevens undervisning i den närmaste utvecklingszonen där eleven får utmaningar på lagom 

svår nivå.

Lärarens roll att organisera den sociala dimensionen av lärandet

Lärarens uppgift är att organisera den sociala miljön så att eleverna får lära sig i interaktion med 

andra istället för att sitta ensam och fundera över uppgifternas lösningar. Enligt Vygotskij syn 

sker lärande tillsammans med andra. Enligt läroplanens kunskapssyn är grupparbeten centrala 

inslag.

Utvärderingsdiskussioner för att stimulera ökad metakognition och medvetenhet om 

lärandestrategier

Ett viktigt inslag är att eleverna får lära sig om det egna lärandet. Det är lärarens uppgift att 

organisera olika situationer av bedömning där eleverna får tänka över vad de lärt sig, varför de 

lärde sig samt hur de kan vidga kunskapen och lära sig ytterligare. Att låta eleverna ge feedback 

till varandra är ett sätt att träna dem i bedömning. Här är det även viktigt att de får öva olika 

former av självutvärdering av det egna lärandet.

Elevens vardagsbegrepp som utgångspunkt för graden av angelägenhet

Det är elevens vardagsbegrepp och vardagserfarenheter, det som de känner till som ska vara 

utgångspunkter för undervisningen. Elevernas intressen och aktiva begreppsvärld är 

utgångspunkter och genom dessa stegvis närma sig det begrepp eller den förståelse som 

undervisningen syftar till.

Pedagogens medierande förhållningssätt och medierande frågor
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Lärarens förhållningssätt ska visa en nyfikenhet på elevernas idéer och tänkande, och inte ta för 

givet att man förstår deras intentioner. Istället ska läraren inta ett frågande och organiserande 

förhållningssätt. På så sätt stimuleras eleverna att formulera sina tankar med hjälp av dialog, vilket 

synliggör deras tänkande för andra elever. På sikt lär sig eleverna ett självständigare arbetssätt 

eftersom de får en ökad medvetenhet om sitt eget lärande, det vill säga de utvecklar 

metakognition.
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4. Syfte och frågeställningar

Utifrån inläsning av allmän litteratur och tidigare forskning kring fenomenet läxor visade sig det 

att det är ett aktuellt ämne att studera närmare. Läxorna berör elever, föräldrar, och lärare. Detta 

arbete ska handla om lärarens syn på läxor.

4.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att försöka tillföra kunskap om hur läxor används i undervisningen 

på svenska skolor. Studien koncentrerar sig på frågor om lärares uppfattningar om läxor och hur 

och varför läxor bör och inte bör användas. 

4.2 Huvudfrågeställningar

• Hur motiverar lärare att de ger eller inte ger läxor?

• Hur gör lärarna när de ger läxor och hur följer lärarna upp dem?

• Vilka för- och nackdelar anser lärarna och lärarstudenterna att det finns med att ge läxor?

• Hur planeras läxornas utformning? 

• Hur kan läxor förstås i ett övergripande perspektiv på lärande?
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5. Metod

När jag undersöker läxan som ett fenomen i skolan är det lärarnas syn på fenomenet jag vill 

studera och jag har därför utfört en enkätundersökning med uppföljande intervjuer. Utifrån mina 

frågeställningar valde jag vilken datainsamlingsmetod jag tyckte var bäst lämpad för min studie.

5.1 Metod för datainsamling

Denna studie baseras på två olika metoder för datainsamling, enkäter och samtalsintervjuer. Både 

enkäten och samtalsintervjuer är respondentundersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 228) eftersom i bägge metoderna är det lärarnas undervisning och deras 

tankar, attityder och synsätt på läxan som fenomen som är i fokus. 

En av fördelarna med att använda sig utav samtalsintervjuundersökningar är, enligt Esaiasson 

(Esaiasson, m.fl., 2012, s.251-252), att de ger bra förutsättningar att få in svar som inte är så 

väntade och att intervjuer ger möjlighet till uppföljande frågor. Samtalsintervjuundersökningar är 

ett bra sätt att tydliggöra hur ett fenomen tar sig uttryck i verkligheten. 

Nackdelarna med samtalsintervjun är att det finns en risk att respondenten påverkas av 

intervjuaren. Esaiasson (Esaiasson, m.fl., s.235)menar att intervjuarens påverkan på respondenten 

kan vara både medveten och omedveten. Den medvetna påverkan betraktas både som fusk, men 

även som tjänstefel. Den omedvetna påverkan eller styrningen handlar om att intervjuarens 

gester, minspel och betoning när frågorna läses, samt selektivt lyssnande i samband med att 

respondenten svarar. Det finns även risk att respondenten anpassar sina svar utifrån vad de 

upplever vara ”rätt” svar.

I den här studien är det hur lärare använder fenomenet läxan i skolan som undervisningsform, 

samt att respondentens tankar och attityder kring fenomenet synliggörs. Själva intervjuformen 

som användes i studien var halvstrukturerad. Jag utgick från mina huvudfrågeställningar när 

frågorna utformades och bildade sedan underteman till dem.

Anledningen till att en enkätundersökning valdes som metod var att jag precis som Staffan 

Stukát (Stukát, 2011, s. 47) anger trodde mig kunna nå ut till ett större antal människor. Stukát

(Ibid.) påpekar att fler svar från ett större antal människor ökar på trovärdigheten hos resultaten 

samt att det även finns en möjlighet att generalisera svaren så att de kan anses vara representativa.

En nackdel med enkäter är att svaren inte kan följas upp med följdfrågor för att få en fördjupning 

i respondenternas uttalanden. Undersökningen är dels kvantitativ och dels kvalitativ. Enkäternas 

kvantitativa del bestod i att man kunde se hur stor frekvens av respondenterna som delade synen 
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om läxorna i de olika frågorna, hur vanligt förekommande de olika åsikterna var. Men då 

svarsfrekvensen var låg i båda respondentgrupperna kan man endast se och jämföra vilka åsikter 

som delas av de bägge grupperna. Den kvalitativa delen av enkäterna var fokuserade på att 

synliggöra respondenternas syn på läxor. I resultatavsnittet redovisas enkäterna under 

frågeställningen: Läxinställning och läxornas för- och nackdelar. Den kvantitativa delen redovisas 

genom tabeller och diagram, men även genom angivelser av hur många de var som angav de olika 

synsätten på läxorna i den beskrivande och löpande texten. Kvalitativa delen kommer att 

redovisas genom att respondenternas olika tankar kring läxor lyfts fram och beskrivs.

Lärarintervjuerna som utfördes var endast sex stycken vilket gör att dessa endast kan ge en 

bild av hur de intervjuade lärarna erfar läxor utifrån deras egen syn på fenomenet. Resultaten är 

inte generaliserbara. Däremot ger intervjuerna en mer ingående och fördjupande bild av läxorna. 

Men även det är likväl bara sex personers syn på läxorna utifrån deras sätt att se på undervisning 

och lärande. I Resultatet kommer deras syn på läxan att redovisas i beskrivande text, med några 

beskrivande citat av lärarna. I analys- och diskussionsavsnittet ligger fokus på intressanta resultat 

som framkom i enkäterna och intervjuerna att tas upp och delvis belysas utifrån vad den tidigare 

forskningen tagit upp, samt utifrån det sociokulturella perspektivet.

5.2 Urval för enkät

Som tidigare nämnts var anledningen till att en enkät användes att få in tillräckligt många svar 

för att få ett representativt urval. För få svar blir oftast ointressant ur forskningshänseende. Jag 

har skickat ut enkäter dels till lärarstudenterna som går AUO3-kursen vårterminen 2014 på 

Uppsala universitet och dels till lärare på tre olika skolor som undervisar i årskurserna F-3 eller 4-

6. Valet att sända ut enkäter både till lärare och studenter är inte slumpmässigt. Lärarna har 

erfarenhet och kunskap inom sitt yrkesområde samt av att använda sig av fenomenet läxor, vilket 

är studieobjektet för min undersökning. Lärarstudenterna går sista terminen av sin utbildning och 

ska ut och omsätta teori i praktik. Valet att även sända ut enkäter till lärarstudenter fattades 

utifrån att jag ville se om man kunde se någon förändring eller gemensamma förhållningssätt i 

jämförelse med lärarnas svar. Valet att bara skicka ut enkäterna till lärare som undervisar i 

grundskolans yngre skolåldrar, årskurs F-3 och 4-6, grundar sig på att de är klasslärare. Eftersom 

en av skolorna i studien delvis består av enheter belägna på olika öar, finns det dock en del lärare 

som även undervisar i årskurserna 7-9.

Lärarstudenternas enkät skickades ut till 161 respondenter. Lärarenkäterna sändes ut till totalt 

62 lärare. 51 stycken av lärarstudenterna svarade på enkäten, av dessa var 38 kvinnor och 13 män. 
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13 av lärarna svarade på enkäten, 11 kvinnor och två män, varav sju anmälde sitt intresse till att 

ställa upp på en uppföljande intervju. 

5.3 Urval för intervju

När det gäller urvalet till intervjuerna så har jag utgått från de svar som kom in från lärarnas 

enkäter. Jag utnyttjade enkäterna för att finna representativa personer att intervjua. Här valde jag 

ut de som var positiva till läxor i ett undervisningssyfte, men även de som hade en negativ 

inställning till läxor som metod i sin undervisning. Respondenterna valdes även ut utifrån i vilka 

årskurser de undervisar. Tanken var att intervjua lika många positiva som negativa. 

     Genom intervjuerna hoppades jag kunna få en tydligare bild över svaren i enkäterna samt få 

fördjupad inblick i respondenternas tankar kring läxor som fenomen.

5.4 Material

Respondenterna är dels lärarstudenter som studerar sin sista termin på lärarutbildningen och som 

utbildar sig till förskollärare, grundskolelärare och gymnasielärare, samt yrkesverksamma lärare i 

grundskolan som undervisar i årskurserna F-6. Lärarna kommer från tre olika kommunala skolor, 

två belägna i Uppsala kommun och en belägen i Värmdö kommun. En av skolorna i Uppsala 

ligger i ett område med mest lägenheter nära centrum. Den andra skolan i Uppsala ligger i ett 

område med mest villor beläget någon mil utanför stadskärnan. Skolan som ligger i Värmdö 

kommun är uppdelad i fyra enheter med en lite större skola och tre mindre enheter på öar utan 

fast broförbindelse. Samtliga av de fyra enheterna ligger på landsbygden. De tre enheterna som är 

belägna på öarna drivs alla i b-skoleform, det vill säga att flera årskurser går i och undervisas i 

samma klassrum. Ö-enheterna var framtill det här en läsåret en egen skola vilket gör att öarna 

skiljer sig mycket från enheten som har broförbindelse med fastlandet.

De data som samlats in baseras dels på enkäterna och dels på lärarintervjuerna. Enkäterna 

hade dels standardiserade frågor men även öppna frågor där respondenterna kunde motivera med 

egna ord sin syn på läxan. 

Syftet med enkäten som vände sig till lärarstudenterna var främst att få veta hur stort antal av 

dem som var positiva respektive negativa till läxan som undervisningsform, det vill säga 

frekvensen. Men jag var även ute efter att belysa deras åsikter kring läxor. Formuläret var in delat

i olika teman, med underfrågor. 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser i alla fall utom två. En av 

respondenterna fick förhinder och fick istället svara via mejl. Alternativet var att mista en 

respondentintervju eller skicka frågeformuläret. Nackdelen var att följdfrågorna uteblev, men 
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fördel att få in mer empiri. Den andra respondenten valde att träffas på ett café. De fem 

intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation i mobiltelefonen. Samtliga intervjuerna 

transkriberades och sparades på datorn.

5.5 Databearbetning och analysmetod

Vid transkriberingen av intervjuerna skrev jag ner varje intervju för sig. Respondenterna fick 

möjlighet att via mejl få se svaren utskrivna i bearbetad form för att se om jag tolkat dem rätt. 

Enkäternas samt intervjuernas data sorterades, bearbetades och analyserades utifrån studiens 

huvudfrågeställningar samt en bakgrundskategori. Därefter sorterades och analyserades data in i 

ytterligare underteman beroende på respondenternas svar. Flera resultat synliggjordes allt 

eftersom data behandlades och sorterades. Valet att sortera in svaren utifrån 

huvudfrågeställningarna säkrade upp att samtliga av dem blev besvarade. Likheter och skillnader 

upptäcktes, mellan såväl lärarstudenter som lärare. Enkäternas formulär var interaktivt och när 

respondenterna svarade på enkäten sorterade datorn in svaren i olika kolumner automatiskt. 

Därefter kan man få en översikt i både svars- och tabellform över de olika uppfattningarna. 

Eftersom min studies teoretiska utgångpunkt var sociokulturellt perspektiv, enligt Vygotskij, var 

jag ute efter att synliggöra respondenternas uppfattningar av läxan i ett undervisningsperspektiv. 

Deras syn och uppfattningar på läxor redovisas i de olika huvudteman och delteman i 

resultatdelen. Vad man har för syn och uppfattningar om fenomen i sitt sammanhang styr ens 

handlande. Bakgrunden påverkar och därför var det intressant att ställa frågorna kring 

respondenternas syn på läxan då de själva var elever. Det var en möjlighet att se om det gick att

se om något mönster i svaren utkristalliserade sig. Tyvärr visade sig inga tydliga mönster.

5.6 Genomförande

Jag använde mig av en kvalitativmetod vid intervjuerna. Intervjuguidens halvstrukturerade frågor 

var indelade i huvudteman, efter studiens frågeställningar, och delteman. Detta gjorde att det gick 

att komplettera med följdfrågor för att få fördjupande svar frågorna. Intervjufrågornas struktur 

var öppna, eftersom tanken var att få respondenterna att berätta så mycket som möjligt och hur 

de erfar fenomenet läxor i skolans undervisning, samt hur de utformar den. Det var 

respondenterna som valde platserna för intervjuerna. I en miljö där respondenten känner sig 

hemma ökar chansen att de känner sig bekväma och berättar mer. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefonen. Det gör att man som intervjuare är mer närvarande i samtalet och samtidigt kan 

läsa av respondenten på ett annat sätt. Fyra intervjuer genomfördes på respondenternas 

arbetsplatser. En intervju genomfördes på ett fik. Den sista intervjun skulle ägt rum på 
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respondentens arbetsplats, men på grund av ett extra insatt föräldramöte bad respondenten om 

att få svara på frågorna via mejl. Enkäternas frågeformulär utformades i ett interaktivt Google 

formulär som sedan skickades ut till respondenterna på deras mejladresser i form av en länk som 

de fick följa. Deras svar registrerades och sorterades automatiskt in i ett kalkylblad i Google. 

Precis som Jan Trost (Trost, 2012, s. 58) uttrycker ska formuläret se likadant ut för alla samt 

sändas ut samtidigt. Samtliga respondenter fick följa enkätens länk och det var samma formulär 

som alla fick svara på. Själva situationen och förutsättningarna var likvärdiga för alla. Enkätens 

frågor (Esaiasson m.fl., 2012, s. 228-229) var både standardiserade, där det fanns fasta 

svarsalternativ att välja mellan, men även frågor som var öppna, där respondenterna fick använda 

sina egna ord för att ge uttryck för sina åsikter.

5.7 Etiska aspekter

Eftersom jag i min studie använder mig av enkäter och uppföljande intervjuer som 

datainsamlingsmetod så omfattas min forskning av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, 

(Vetenskapsrådet, 2007) När jag skickade ut mina enkäter till lärarna och lärarstudenterna (som 

jag efter ett urval följer upp med intervjuer) gavs deltagarna tydlig information om studiens syfte, 

att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas av deltagarna när som helst. Utöver det gavs även 

information som inslag i studien som kan vara avgörande för om man väljer att delta. 

(informationskravet). Samtyckeskravet berör min studie på så sätt att de som skulle lämna ut 

uppgifter måste ha rätten att ge sitt samtycke till detta. De data jag samlat in kan eventuellt 

innehålla personuppgifter som kan vara känsliga, eller som gör det möjligt att identifiera 

deltagarna. Delar av studien bedrivs på öar, där det utan någon större svårighet eller ansträngning 

skulle kunna vara lätt att härleda svaren till personerna i fråga. Då ställs det krav på 

konfidentialitet, vilket gjort att jag varit tydligt med att det material som jag samlar in endast 

kommer att användas i min forskning. Vidare har jag varit tydlig med vilka som kan tänkas se mitt 

underlag (till exempel min handledare). Efter transkriberingen av intervjuerna fick 

respondenterna möjlighet att se hur deras svar såg ut och om det stämde med vad de menat. Det 

ökar tillförlitligheten. Nyttjandekravet berör min forskning på så sätt att de data som jag samlat in 

om enskilda personer endast kommer att användas för denna studie.

5.8 Reflektion över metod

Enkäten till lärarna hade som ensam metod gett ett alltför dåligt underlag eftersom det endast var 

13 av de 62 lärarna som fick den som svarade. Men med kompletterande intervjuer blev 

tillförlitligheten större. För att ta sig till enkätens frågor var respondenterna tvungna följa en länk 
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vilket kan ha försvårat deltagandet och minskat antalet svarande. Att använda sig av en enkät som 

utformades i ett Googleformulär visade sig samtidigt vara en tids- och kostnadsbesparande 

metod. Enkäterna var gratis att utforma och att skicka ut och dessutom sammanställdes 

enkäternas svar automatiskt i ett kalkylblad. Kalkylbladet är även utformat så att man enkelt 

genom att bläddra via menyflikar, kan få en sammanfattning av samtliga respondenters svar, fråga 

för fråga. Samtalsintervjuerna med de sex lärarna resulterade i att enkätens frågor kompletterades 

och en tydligare bild av olika synsätt på läxans olika beröringspunkter skapades. Den första 

intervjun genomfördes ute på en av ö-enheterna. Min nervositet måste ha påverkat situationen 

eftersom det visade sig att den intervjun gick ca 20 minuter fortare än de följande. Att utföra två 

frågeundersökningar var tidsödande, men det resulterade i ett stort omfång av empiri. Eftersom 

studien genomfördes i två kommuner var det stor tidsåtgång att åka runt till respondenterna, 

särskilt till de två ö-enheterna som saknar broförbindelse. I intervjuerna märktes det tydligt av de 

roller och påverkan på intervjun dessa stundom får. Min intervjuroll samt mina frågeställningar 

fick flera respondenter att börja reflektera över läxfenomenet samt sin egen syn på fenomenet 

läxor. Intervjufrågorna var inte helt lätta för respondenterna att svara på och lite komplicerade i 

sin formulering. När man i analysen jämföra svaren mellan de båda svarsgrupperna, måste man 

ha i tankarna att lärarna har yrkeserfarenhet inom läraryrket och kan grunda sina svar baserat på 

det. Även bland studenterna kan det finnas personer med yrkeserfarenhet eftersom en del 

vidareutbildar sig inom läraryrket. I sin bedömning bör man även tänka på att lärarna som svarat 

på enkäten är färre till antalet och att lärarenkäten endast skickades till lärare som undervisar 

inom förskoleklassen till årskurs 6. De lärarstudenter som utbildar sig till lärare för förskoleklass 

till årskurs 3 och årskurserna 4 till 6 är endast 37 % av studenterna. Det är rimligt att anta att när 

respondenterna tänker på fenomenet läxor gör de det utifrån sin erfarenhetsvärld och i vilket 

sammanhang fenomenet upplevs. Lärarna utgår delvis från sina nuvarande elevers prestationer i 

sina svar, men även från sin egen erfarenhet som lärare och möjligen från sin egen skolgång. 

Studenterna utgår troligen från sina egna erfarenheter men även utifrån sin kommande yrkesroll. 

Svaren färgas utifrån det sammanhang respondenterna sätter fenomenet i. Precis som 

fenomenografin tar upp är det inte en fråga om vad som är rätt eller fel, utan vad som sant för 

den som svarar.

5.9 Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet

Reliabiliteten, det vill säga hur väl enkäten och intervjun har fungerat för att få fram data till 

studien, måste bedömas kritiskt. Att mäta lärarnas åsikter, med hjälp av enkäten som 

datainsamlingsmetod, hade nog gett en tydligare bild om fler lärare besvarat enkäten. Hade 
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svarsfrekvensen varit större borde man kunnat få ett mer tillförlitligt resultat av om hur vanligt 

förekommande olika åsikter kring läxorna är, det vill säga generalisera resultatet. Nu kan man inte 

säga att svaren är representativa för lärares syn på fenomenet läxor överlag. Däremot kan man 

säga att valet av att även skicka ut enkäter till lärarstudenterna gör att tillförlitligheten stärks 

eftersom även deras svar i stort sätt liknade lärarnas.

Urvalet till intervjuerna, gjordes utifrån pedagogernas svar i enkäten. De som intervjuades skulle 

representeras både de som valt bort läxorna som ett moment i sin undervisning och de som väljer 

att ge läxor. Eftersom så få lärare svarade på enkäterna fick jag inte fram några som valt bort att 

använda sig av läxor som en del av undervisningen. Istället fick jag välja ut både de som var 

positiva till läxor och de som hade en negativ inställning till läxor, men som ändå använde sig av 

dem. De här får bli representanter för de olika uppfattningarna och självklart är det så att studien 

bara ger en bild av några lärarens syn på läxor som en undervisningsform. Förhoppningsvis kan 

dock denna studie användas som utgångspunkt för vidare reflektioner och forskning kring 

läxornas plats i dagens grundskola.
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6. Resultat 

Resultatavsnittet är indelat i huvudteman efter studiens frågeställningar. En del av dessa 

innehåller delteman utifrån intervju- respektive enkätformulärens frågeställningar. Resultatdelens 

huvudteman är, Läxinställning och läxans för- och nackdelar, Motiv till att ge eller inte ge läxor, 

Introduktion och uppföljning av läxor samt Läxornas utformning. Frågeställningen; Hur läxor 

kan förstås i ett övergripande perspektiv på lärande behandlas i konklusionen. Under 

frågeställningen Läxinställning och läxans för- och nackdelar finns lärarstudenternas och lärarnas 

enkätsvar. Under de andra rubrikerna är det svaren från de sex lärarintervjuerna som behandlas.

6.1 Lärarstudentenkäten och lärarenkäten

De båda enkäternas utformning innehåller följande avsnitt: Bakgrundsfrågor, Egna erfarenheter 

av läxor i grundskolan/som elev, Lärarsyn och Uppfattningar om läxor. Lärarenkäten har även ett 

avsnitt med frågor om undervisning, läxor och uppföljning, vilket lärarstudenterna saknar 

eftersom de ännu inte är yrkesarbetande lärare. Flera av frågorna i de båda enkäterna är alltså lika,

men lärarna har fler frågor. Under rubriken 6.2.5 Undervisning, läxor och uppföljning är det bara 

svar från lärarenkäten. Enkäterna innehöll såväl standardiserade frågor samt frågor av öppen art. 

I resultatdelen kommer den kvantitativa delen, det vill säga hur många personer som hade de 

olika åsikterna redovisas i form av diagram, tabeller och mer beskrivande text. 

6.2 Läxinställning och läxans för- och nackdelar

Under detta huvudtema lyfts fakta från enkäterna upp. Många av enkätfrågornas svar går in i 

varandra och då frågorna var av öppen karaktär gav respondenterna mer utförliga svar en vad 

som var tanken.

6.2.1 Läxdefinition

Respondentgruppernas definitioner av vad en läxa är relaterade till många olika faktorer. Frågan 

var öppen till utformningen, vilket resulterade i de många olika definitionerna.

I tabellen nedan kan man utläsa de olika definitioner och kopplingar som respondentgrupperna 

relaterade till läxbegreppet.
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Läxdefinition Lärar-studenter Lärare

Uppgift som utförs i hemmet eller efter skoltid 34 5
Repetition 4 5
Färdighetsträning 10 7
Uppgift kopplad till undervisningen 12 6
Förberedelse inför högre stadier - 1
Arbeta färdigt 10 -
Förkunskap, fördjupning och vidareutveckling av undervisningen 5 2
Eget arbete, uppgift för att redovisa eller lämna in 3 -
Tidsbristen i skolan 3 -
Förberedelse inför kommande undervisning 5 -
Läxa kopplat till hemmet och familjen 1 -
Inför prov eller läxförhör 4 -
Träning i eget ansvar 2 -
För kontroll och bedömning av elevernas inlärning 3 -

Källa: Egen enkätundersökning.

6.2.2 Inställning till läxor

I diagrammet här nedan kan man utläsa vilken inställning de olika respondentgrupperna har till 

läxor.

Svaren är angivna i procent. Källa: Egen enkätundersökning.

När man tolkar tabellen måste man ta med i beräkningen att det endast var 13 stycken av de 62 

tillfrågade lärarna som svarade, vilket gör att man bör ha en kritisk inställning till resultatet. 

Jämför man lärarnas och lärarstudenternas resultat kan man tolka det som att lärarna i större 

positiva negativa neutrala/ 
vet inte

Lärarstudenterna 40 17 43

Lärarna 64 21 14
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utsträckning förhåller sig positiva till läxor som arbetsmetod och att det är fler lärarstudenter som 

ställer sig neutrala eller oklara över vad de tycker. Det skulle man kunna tolka som att lärarna är 

mer klara över sin inställning eftersom de har en större erfarenhet av läxor än studenterna. 

När man ser till lärarnas svar så måste man ta i beaktande att en av lärarna använde sig av två 

svarsalternativ när hon kryssade för vilken inställning hon har till läxor - hon kryssade i att hon är 

positiv och neutralt inställd till läxor i sin yrkesroll.

Lärarstudenterna Kommer ge läxor Kommer inte ge läxor Vet inte

19 st. Positiv inställning till läxor 17 1 1
23 st. Neutral inställning till läxor 13 2 8
9 st. Negativ inställning till läxor 4 3 2
Tabellen anger lärarstudenternas inställning till läxor samt huruvida de, utifrån deras inställning, kommer eller inte 
kommer ge sina blivande elever läxor. Källa: Egen enkätundersökning.

Oavsett lärarstudenternas nuvarande inställning till läxor, svarade de flesta att de kommer ge 

läxor till sina blivande elever. Samtliga av lärarrespondenterna ger sina elever läxor även om de 

har en negativ eller neutral inställning dessa.

Svaret på frågan varför respondenterna har den inställningen de har är knutna till fördelar och 

nackdelar med läxor, samt att de även anger hur en läxa ska vara utformad. Dessa svar redovisas 

under Fördelar med att ge läxor samt Nackdelar med att ge läxor.

6.2.3 Fördelar med att ge läxor

Av de 51 lärarstudenterna har två stycken inte har svarat på frågan om vilka fördelar det finns 

med att ge läxor och en har angett att den inte kan se några fördelar över huvud taget med läxor.

Sju av lärarstudenterna uttrycker att läxor ger fördjupad förståelse/lärande. Fyra menade att 

läxor kan fungera som en hjälp i lärarens bedömning/kontroll av elevers förståelse och behov. 

Tio nämner att läxan är bra som repetition. Fjorton anger färdighetsträning/befästande vid 

inlärning av kunskap, som en fördel med läxanvändning. Ytterligare tre studenter nämner att 

läxor fyller funktionen att träna eleverna i något specifikt. Vidare framhåller tre att läxor ger 

föräldrar möjlighet till delaktighet. En student menar att läxan kan användas för att utöka 

ordförrådet. Fem av lärarstudenterna anger att läxor har en positiv fördel på så sätt att eleverna 

ges möjlighet arbeta klart/arbeta ikapp. Fyra svarande menar att eleverna lär sig ta eget ansvar för 

sitt lärande. En annan fördel men läxor som nämns av fyra studenter är att elever får träna 

studieteknik och att planera tiden för sina studier. I detta sammanhang uttrycker två studenter 

även att läxor ger träning inför vidareutbildning/högre studier. Sex av studenterna påpekar 

tidsbristen i skolan och att ge läxor kan spara lektionstid och ge tidsvinst i undervisningen. En 
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student menar att en del lär sig bra genom läxor, medan andra elever lär sig bättre med andra 

arbetsformer. Läxor kan ge elever en möjlighet att arbeta hemma i sin egen takt nämner två som 

en positiv fördel. En lärarstudent menar att det är bra med individanpassad läxa. Tre påpekar 

fördelen med att eleverna får extra träning inom ämnena. Två studenter uttrycker att en rätt 

utformad läxa utmanar eleverna. Vidare påpekar en student att föräldrarna får inblick i vad deras 

barn arbetar med och vad de kan. Tre av de 51 studenterna menar att om hemmamiljön är lugn 

kan det vara avkopplande och stressfritt att arbeta med läxor. Ytterligare en fördel som nio 

studenter anger är att läxan kan vara en förberedelse inför kommande lektioner. Till sist nämner 

en student att eleverna får en annan människas perspektiv på uppgiften under förutsättning att de 

får hjälp med den läxan.

Fem stycken av lärarstudenterna uttryckte att läxan måste vara motiverad ha ett syfte eller 

sättas in i ett sammanhang för att bli meningsfull. Två pekade på vikten av att läxan följs upp i 

klassrummet. En av respondenterna ansåg att läxorna ska vara små och en annan respondent 

menade att eleverna ska ges lagom med läxor. 

Nio stycken av lärarstudenterna uppgav att läxan kan ges i förberedande syfte inför 

kommande lektioner och några nämnde videoföreläsningar samt det flippade klassrummet, där 

elever får se på lärarens lektionsgenomgång hemma via internet. En student nämnde att läxan kan 

bestå i att titta på en bloggsida, där eleverna kan läsa, lyssna och aktivt delta i det som ska läras in.

     En av de fördelarna med läxor som sex av lärarna lyfter fram är att de utgör en möjlighet att 

befästa kunskaper. Fem av lärarna menar att läxor ger en chans till färdighetsträning. Läxor är 

även bra för repetition, nämner fyra av de 13 lärarna. Vidare menar fyra lärarrespondenter att 

läxor främjar föräldradelaktighet. Tre lärare anser att en fördel är att läxor ger föräldrar inblick i 

barnens utveckling. Vidare uppger två lärare att det finns fördelar med läxor där eleverna och 

läraren kan diskutera resultatet av till exempel ett problem eller ett experiment. Läxor kan också 

ge lästräning för att eleven ska få tillräcklig läsmängd uttrycker två lärarrespondenter. En nämner 

att läxor kan lära eleverna rutiner och att ta ansvar. Det föreslås också, av en lärare, att läxor kan 

vara förberedande inför högre stadier. Läxorna kan föra elever framåt i deras utveckling och ge 

dem tillfredsställelse av att lyckas, leda till fördjupning av kunskap och ge möjlighet till utmaning 

för duktiga elever menar ytterligare en av lärarna. Två av lärarna menar att en av läxans fördelar 

är att den kan användas för att skapa förförståelse till det som de ska arbeta med i skolan. 

Under den här frågan framförde en lärare att det även kunde vara en rättvisefråga att ge 

eleverna läxor. Respondenten menade att eftersom eleverna är olika snabba i sin inlärning och att 

tiden i skolan inte räcker till ger läxan en möjlighet för alla elever att befästa kunskaper.
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6.2.4 Nackdelar med att ge läxor

I samband med de nackdelar studenterna såg med läxor nämner tre att alla elever inte gör läxorna 

och det kan leda till att eleverna blir väldigt ojämna kunskapsmässigt. En student menar att 

läxorna kan resultera i att eleverna upplever att de har tidsbrist. Åtta av lärarstudenterna menade 

att läxorna tar för mycket av elevernas fritid. Vidare påpekar två stycken att läxor leder till mer 

arbete för lärarna. Läxor kan vara ångestladdade för eleverna anser två av studenterna. I liknande 

sammanhang nämner fyra studenter att läxor kan leda till skoltrötta och stressade elever. Två 

studenter menar att läxan kan göra att elever får sänkt motivation för skolarbete. En student 

menar att läxor kan upplevas som tvång. Två av lärarstudenterna anser att läxorna skapar 

konflikter i hemmen.

Tre lärarstudenter nämner att läxor kan vara negativa när lärarna inte samordnar sin läxor med 

varandra. Sju studenter menar att läxor är negativa om de är för svåra, för många och för stora. 

Vidare påpekar fyra lärarstudenter att det är negativt med läxor som är omotiverade och som ges 

av rutin eller tradition. 

Av de svarande studenterna är det 27 stycken som påpekar att alla elever inte har stöd och 

hjälp vid läxläsning i hemmen. Åtta menar även att läxan är en ojämlik arbetsform och att det blir 

en orättvis skolgång eftersom alla inte får samma stöd och hjälp. En student nämner även att 

läxorna kan leda till en så kallad Matteuseffekt, det vill säga att de resursstarka/duktiga eleverna 

blir bättre och bättre och får därmed bättre förutsättningar för framtiden jämfört med de svaga 

eleverna. Fem stycken studenter menar att skolundervisningen ska bedrivas under skoltid, där 

eleverna har tillgång samt hjälp och stöd av läraren. Det föreslås också, av en student, att när 

läraren ger läxor ska skolan erbjuda läxhjälp.

Slutligen: flera av lärarstudenterna tycker att läxans utformning eller syften var faktorer som 

avgör huruvida en läxa blir en bra arbetsform eller inte.

Den nackdel med läxor som flest lärare, åtta stycken, lyfter fram är att eleverna har olika 

förutsättningar i hemmen för att klara av läxorna. I övrigt varierar svaren på frågan, vilket gör det 

svårt att utläsa några trender. En lärarrespondent framhåller att läxor inkräktar på elevens fritid 

och familjelivet samt att det är svårt att veta hur mycket av läxan eleven gjort själv eller hur 

mycket hjälp eleven fått av föräldrarna. Respondenten menade att det därmed blir svårt att veta 

om eleven har förstått läxans innehåll. Vidare anser en lärare att läxor kan skapa stress och ge 

upphov till konflikter i hemmet, men samma påpekar också att det handlar om planering och 

prioriteringar samt att det är ett föräldraansvar. Läraren uttrycker att skolarbetet går före andra 

aktiviteter, som till exempel idrottsträning. En annan lärare anser att läxorna tar mycket av 

lärarens tid, både vad det gäller för- och efterarbete. 
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En lärarrespondent kan inte se några nackdelar med läxor förutsatt att de är rätt utformade 

och anpassade efter elevens förmåga. Föräldrarnas inställning till läxor och hur de förhåller sig till 

dem är viktigt när barnen är små och behöver föräldrarnas stöd vid läxläsningen.

En av lärarna menade att på grund av att elevernas hemförhållanden kan se så olika ut ska 

läxorna utformas så att eleverna kan göra dem på egen hand. Skolorna ska erbjuda läxhjälp till de 

elever som inte har stödet hemifrån. Vikten av att läraren informerar om vilka skolans 

förväntningar är på föräldrarna i samband med läxor uttrycktes också av en lärare.

6.2.5 Undervisning, läxor och uppföljning

Flera av lärarrespondenterna berättar att de ger eleverna matematik-, svenska- och engelskaläxor. 

Exempel på läxorna som förekommer inom matematik är tabellträning, 

mattekluringar/problemlösning, sidor i matteboken och matematikuppgifter knutna till pågående 

arbetsområde. Vad gäller läxor i svenska uppger sex av lärarna att de använde sig av 

stavningsläxor, fem lärare ger läsläxor, tre av lärarna ger skrivläxor och två stycken ger läxor som 

tränar läsförståelsen. Två av lärarna ger sina elever engelskaläxorna i form av glosträning och 

läsläxor. I En lärare låter sina elever översätta engelska texter. Läxan inom bildämnet bestod i att 

analysera bilder.

Svaren är angivna i antal personer. Källa: egen enkätundersökning.

11 av lärarna anger att de alltid i förväg går igenom de läxor som eleverna ska ha, de övriga två 

gör det ibland. Lärarna fick även beskriva hur de går igenom läxorna eleverna ska arbeta med. På 

olika sätt visar lärarna sina elever hur läxan ska göras, kontrollerar att eleverna förstått hur de ska 

göra, en av lärarna ger ibland sina elever instruktioner på ett papper, 

problemområden/svårigheter diskuteras, genomgångarna anpassas utifrån läxorna. Två av lärarna 

använder läxan till att lära sina elever olika studietekniker. Den ena av lärarna lär eleverna att 
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använda sig av digitala tekniker för att arbeta med sina läxor, men uppger även att eleverna 

använder sig av mer traditionella sätt. Tillsammans prövar de i klassrummet, allteftersom får 

eleverna fler strategier att använda sig av. Den andra läraren ger sina elever studieknep och tips på 

hur läxan kan planeras och utföras. En lärare berättade att när eleverna har läsläxa går läraren och 

eleverna igenom texten tillsammans. 

     Alla lärarna följer upp de läxor eleverna har haft. Sätten som lärarna går igenom läxorna är 

muntligt, i grupper eller i helklass, i skriftlig form samt att läxorna diskuteras. Läxornas svar gås 

igenom tillsammans, texter från läsläxor bearbetas i samtal, innehållet diskuteras i mindre 

grupper, läxan signeras och lärare rättar elevernas läxor och skriver kommentarer. En av 

respondenterna uppger att eleverna får feedback på läxorna. 

I enkäten fick lärarna frågan hur de meddelar vårdnadshavarna om vilka läxor eleverna har. 

Det visade sig att nästan allt går via digitala kontakter. Två respondenter gav information i början 

av läsåret eller terminen om vad som gällde kring elevernas läxor. Sex lärare använder sig av 

veckobrev via mejl, två respondenter använder veckobrev via skolans hemsida, en via en blogg, 

tre använder elevernas skoldagböcker/loggböcker, en lärare skickar mentorsbrev och en ger 

lappar med eleverna. En av lärarna använder sms till några vårdnadshavare. 

Fyra av lärarna svarade ja på frågan om de gett vårdnadshavarna möjlighet att tycka till om läx-

dagarna. Åtta lärare svarade nej och en svarade inte på frågan. En av respondenterna uppgav att 

hen avsätter tre tillfällen i veckan då eleverna kan stanna kvar efter skoldagens slut och få hjälp att 

göra sina läxor med stöd från läraren. På så sätt menar respondenten att alla har samma chans till 

hjälp och stöd. En annan respondent berättade att eleverna har fått välja läx-dagarna. 

Uppföljningen av läxorna kan se olika ut för olika elever, en del redovisar muntligt, andra 

skriftligt. Inför prov eller större läxförhör kan de vanliga läxorna plockas bort. 

6.3 Lärarintervjuerna

Lärarna som intervjuades arbetar med olika årskurser. Två av respondenterna kommer från en 

skola i Uppsala kommun och undervisar i årskurs 3 och årskurs 5. Fyra lärare tillhör en skola i 

Värmdö kommun som består av fem enheter, en större skolenhet med fast broförbindelse och 

fyra mindre skolenheter belägna på fyra olika skärgårdsöar. Undervisningen utformas ser väldigt 

olika ut från enhet till enhet. En av respondenterna kommer från den större skolenheten med fast 

broförbindelse, de andra tre respondenterna kommer från två olika ö-skolenheter. Ö-skolorna 

undervisar i b-skoleform, det vill säga flera årskurser är integrerade i samma klassrum och 

undervisas samtidigt. Hur eleverna indelas beror på ämne och timplanen. Läraren på den större 

enheten undervisar i årskurs 2. 
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6.4 Motiv till att ge eller inte ge läxor

6.4.1 Motiv till att ge läxor

Som inledning till intervjun tillfrågades lärarna om hur en optimal situation ser ut för att barnen 

ska tillägna sig kunskap bäst. Tre av lärarna menade att hur elever tillägnar sig kunskap ser olika 

ut för olika elever. En viktig del i lärarens yrke är att lära känna sina elever, att ta reda på hur 

eleverna ligger till kunskapsmässigt och under vilka former den enskilde eleven lär sig. Ett 

individanpassat arbetssätt är det optimala lärande-sättet, där arbetsuppgifterna är på elevens nivå. 

En lärare nämnde också att elever behöver utmaningar.

När eleven får göra kunskapen till sin egen och ta in den till sig, just att jag måste nå fram till hur 

eleven tänker och hitta rätt väg.

En av lärarna arbetade med en metod som kallas Learning study, och menar att genom att läraren 

identifierar vad det lärande objektet är, vad det är läraren vill att eleven ska lära sig, och sedan kan 

läraren ta reda på vad de kritiska aspekterna är, vilka svårigheter det kan bli för eleven och vad 

eleven måste känna till för att kunna lära sig det lärande objektet. Det handlar om att känna varje 

elevs förmågor och var hen ligger i sin kunskapsutveckling. Ytterligare en lärare menade att för 

att eleverna ska lära sig behövs det att de har förkunskaper och att de även får återkoppling på 

moment de arbetat med. 

      En lärare uttryckte att det var viktigt att barnen är trygga i skolan och när de arbetar har de 

grundläggande förutsättningarna för att orka med dagen, till exempel är utvilade och ätit 

ordentligt. För att läraren ska få eleverna att lära sig något behöver eleverna även vara 

motiverade. Även två av de andra lärarna kopplade en bra lärande situation till att eleverna ska 

må bra i sin skolmiljö, att man får eleverna att känna att skolan är lustfylld. Ytterligare en annan 

lärare nämnde att det är viktigt att fånga elevernas intresse, att få dem intresserande av att lära sig.

Det framkom även att det var bra att eleverna fick varierande arbetssätt, och oväntade 

uppgifter ibland. En mix av både teoretiskt och praktiskt görande är bra, menade en lärare 

eftersom elever lär sig så olika.

Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade lärarnas mål eller syfte med läxor är i de 

yngre skolåldrarna kopplat till färdighetsträning, främst inom matematiken och svenskan. Målet 

med träningen är att befästa kunskaper och färdigheter. En lärare uttrycker att läsläxor behövs för 

att de yngre eleverna ska få tillräcklig läsmängd och öva upp ett flyt i sin läsning, i skolan räcker 

inte tiden till.
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En annan lärare använder läsläxan som ett sätt för eleverna att träna sig i att läsa mellan 

raderna, så kallas inferensläsning. Syftet är att träna upp elevernas läsförståelse. Andra mål och 

syften som en lärare uppgav med att ge läxor är att eleverna de ska lära sig att planera sina studier. 

Tre av de sex lärarna menar att ett mål med läxor är att lära sig ta ansvar. En av lärarna hade som 

mål att eleverna ska känna tillfredsställelse av att klara av att göra en uppgift och att kunna 

redovisa den.

En av lärarna beskrev att syftet med läxorna var att skapa förkunskaper hos eleverna om ett 

ämne eller inför ett område de ska arbeta med. Även i engelskan kunde det kommande kapitlets 

glosor ges i läxa för att eleverna skulle ha en förförståelse för orden men även kapitlets innehåll. 

En läxa utifrån den bästa tänkbara situation menade en lärare var när eleverna själva har 

kommit till insikt om sitt lärande, inser vad det är den behöver öva mer på och vill ta hem för att 

träna just det. 

Två lärare ansåg att den bästa läxsituationen är när en läxa är planerad och knyter an till 

undervisningen, när den har gåtts igenom ordentligt i klassrummet, och att eleverna sedan tar 

hem den och har någon förälder till stöd och hjälp. Fyra av lärarna påpekade att läxan även ska 

följas upp i skolan. Tre av lärarna menar att det optimala är att ha föräldrar som kan stötta, men 

det påpekas även vetskapen av att det inte är alla föräldrar som kan det.

Fyra av lärarna tror att de skulle kunna nå sina mål med undervisningen utan att använda sig 

av läxor, medan en ställde sig tveksam och inte trodde målen skulle nås. En av de lärarna som 

tror att målen för undervisningen skulle kunna nås utan läxor ställde sig däremot tveksam till om 

alla elever skulle klara sina mål om läxorna togs bort. Tre av lärarna menar att de yngre eleverna 

skulle få svårt att få tillräcklig mängd lästräning om läxorna tas bort. Det är de färdighetstränande 

läxorna tre av lärarna ser som viktigast. Det spar lektionstid om elever kan matematiktabellerna 

och kan läsa med flyt. 

En av lärarna som har en negativ inställning till läxor menade att tanken med målen är att de 

ska rymmas inom skolans timplan, annars är det något som inte stämmer. Ett sätt menar läraren 

är att arbeta ämnesövergripande i sin undervisning. Läraren arbetar på en ö och uttrycker att det 

troligen kan vara svårare att arbeta ämnesövergripande i en stor skola, men att det är flera av 

läroplanens mål inom olika ämnen som är lika. 

Både i idrott och hemkunskap, och SO så finns det mål som är väldigt lika, och då ser man till att 

just den här gången så är det idrotten som ser till att detta mål uppfylls. En annan gång då är det 

matte, fysiken och kemin som har lika mål. Då ser man till att då är det till exempel matten som får 

täcka det målet, så att man inte tre lärare gör exakt samma sak. För att täcka upp allting så tror jag 

att det behövs att man samordnar det. Det ska inte hänga på att eleverna och föräldrarna gör läxor 

hemma. För att de ska nå målen.
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För att ta reda på hur stor roll läxorna spelade för lärarens arbetssätt så tillfrågades de även 

vad de hade för tankar kring att ändra sitt arbetssätt och inte ge eleverna läxor. De två lärarna 

som hade en negativ syn på läxor tyckte att det skulle vara spännande och positivt. Att inte 

använda sig av läxor kräver att läraren hittar en plats för läxstoffet i undervisningen. Den 

kunskapen eleverna tränar in i hemmet värderas högt av flera av lärarna och anses viktig för 

elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Utan möjligheten att ge eleverna läxor skulle lärarna göra 

plats för det i sin undervisning i skolan genom att ta bort eller komprimera annat. 

Till sist undersökte jag även huruvida det fanns ämnen där lärarna ansåg det vara viktigare att 

ge eleverna läxor. Fem av lärarna ansåg att vissa ämnen var viktigare att ge läxor i. 

Färdighetsträningen inom framför allt matematik och svenska är det lärarna gång på gång påpekar 

vikten av att eleverna befäster. Även engelskan nämns vara av vikt. När eleverna har knäckt 

läskoden behöver eleverna läsa varje dag, och i skolan finns inte tidsutrymme att klara av detta i 

tillräcklig utsträckning.

En av lärarna menade att läxan även har en funktion i flera ämnen än basämnena för att skapa 

förförståelse. Samtidigt anser hen att de tre stora basämnena, svenska, matematik och engelska i 

vissa perioder kanske är viktigare. Läraren menar även att basämnena kanske de viktigaste för att 

nå målen. 

Men läxa för läxa, vad ska jag säga. Jag tror alla ämnen skulle kunna göra läxor, väldigt, väldigt bra.

Samtliga av de sex intervjuade lärarna tar avstånd från att ge läxor för läxans skull eller ur ett 

traditionssyfte. 

6.4.2 Motiv till att inte ge läxor

Alla lärare i studien använder sig av läxor, däremot är det två av dem som har en negativ 

inställning till läxor. Orsaken till att de inte uteslöt läxorna är att de i arbetslagen kommit överens 

om att ge läxor. En lärare berättade att de diskuterat läxfrågan i arbetslaget ibland, men att de inte 

kommit till något beslut i frågan. Läraren berättar att skälen till att en del av lärarkollegerna tycker 

att läxan har ett syfte att förbereda eleverna inför kommande stadier. Läraren menade att läxan 

ges av traditionella skäl och att det finns en övertro på läxans effekter. 

Båda lärarna har svårt att se ett syfte med att ge läxor i ett förberedande inför kommande 

studier. Den andra läraren menade att elevernas fritid är viktigare än läxorna. Läraren påpekade 

att eftersom hen inte vill ta med sig sitt arbete hem, så ska inte eleverna behöva ta med sig sitt 

arbete.
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6.5 Introduktion och uppföljning av läxor

Flera av lärarna involverar föräldrarna i elevernas läxor. Information, råd och tips ges av en del av 

lärarna, medan andra skolar in föräldrarna i hur de kan hjälpa sina barn i samband med läxorna. 

Föräldrarna får instruktioner när det är en mer sällan förekommande läxa. Tre av lärarna har 

samma sorts läxor varje vecka och de bygger på färdighetsträning av matematiktabeller, läsläxor 

och stavning.  Uppgifterna i läxorna är enkla och lärarna menar att föräldrarna vanligtvis inte 

behöver några råd. En av lärarna säger att det kan vara bra med instruktioner i matematiken 

eftersom vissa av metoder att lösa tal görs på andra sätt än när föräldrarna gick i skolan. 

En av lärarna försöker identifiera elevernas bästa inlärningsstilar och förmedlar det till 

föräldrarna. När eleverna har glosor i främmande språk ger läraren tips på olika sätt föräldrarna

kan använda när det gör läxorna tillsammans med sina barn.

Vad föräldrarna tycker om läxorna vet inte tre av lärarna, men eftersom de inte hört något så 

antar de att föräldrarna är positiva. En av lärarna uppger att den enda responsen är att några av 

föräldrarna berättat att de får tjata på barnet för att få läxan gjord. Liknade kommentar kommer 

även från de andra lärarna. När det är något i läxsituationerna i hemmet som inte fungerar, eller 

att en del av föräldrarna upplever att deras barn har för mycket läxor, men även när de har för få, 

för lätta eller för svåra läxor tar de kontakt med skolan.

Viktigt tror jag ändå att man lyssnar på föräldrarna, för de sitter ju hemma och det kanske är så att 

om jag säger att det tar 30, 35 minuter för de här läxorna att göras, men det kanske tar en timme 

här eller kanske ännu mer. Och framför allt under vissa perioder så kanske det tar lite längre tid.

En av lärarna berättar att föräldrarna har varit positivt inställda till de läxor i läsförståelse eleverna 

har. I samband med dem har föräldrarna haft intressanta diskussioner med sina barn. 

Bara två av lärarna har frågat sina elever vad de tycker om läxorna. Elevernas åsikter är precis 

som föräldrarnas väldigt olika för olika elever. Oavsett vad eleverna ger uttryck för så har de en 

förståelse för att läxorna behövs när läraren diskuterar det med dem. Två lärare uppger att de inte 

behöver fråga sina elever vad de tycker om läxorna, de vet vad de tycker. En annan av lärarna 

menar att läxorna är något som ingår i skolan, och att eleverna inte har något val. Elevernas 

åsikter framkommer under utvecklingssamtalen när läxorna diskuteras. Hur eleverna upplever 

läxor kan man se vid läxförhören. Eleverna tycker att det är spännande att se om de har lyckats 

och hur många rätt de har, berättar en lärare som undervisar elever i de yngre skolåldrarna.

Samtliga lärare i studien är överens om att det är viktigt att ge eleverna feedback på deras 

läxor. Att få bekräftelse på hur läxorna är gjorda är ett viktigt steg i inlärningen. Hur lärarna ger 

feedback till sina elever ser dock olika ut. Tre av lärarna ger respons på vad eleverna har gjort bra 
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och vad de behöver tänka på. En av lärarna avsätter ett lektionstillfälle för läxorna varje vecka. 

När en elev redovisar sin läxa i gruppen är det en annan elev som ger två positiva kommentarer 

och en sak eleven kan tänka på till nästa gång. Andra sätt lärarna ger feedback på är genom att 

läraren tillsammans med eleven rättar felen och sedan får de göra om läxan. Feedback kan även 

bestå av kommentarer i elevernas loggböcker. 

Alla lärarna i studien är noga med att berätta vad syftet med elevernas läxor är oavsett vad 

läxan är. När läxorna introduceras i klasserna berättar lärarna målet med läxan. Att eleverna får 

vet vad målet är, och vad meningen med läxan är gör att eleverna får en större förståelse och att 

läxan sätts in i ett sammanhang. Lärarna ger uttryck för att det är viktigt att eleverna blir 

motiverade och upplever läxan som meningsfull. 

När lärarna introducerar de läxorna som eleverna ska ha är alla överens om att det handlar om 

att eleverna ska ha veta vad det är de ska göra, hur de ska göra läxan och varför. Instruktionerna 

till läxorna ges och läraren ser till att eleverna förstått. En lärare låter även eleverna förklara för 

att vara säkert på att eleverna förstått när läxan tas hem. 

Samtliga lärare i studien följer upp de läxor som de ger sina elever. De avsätter tid under 

lektionerna till uppföljningen. Att inte följa upp läxan gör att eleverna kan uppleva den 

meningslös. Eleverna ges tillfälle att visa vad de lärt sig och får feedback från läraren eller i vissa 

fall av sina kamrater. Några av lärarna har diskussioner i helklass kring läxorna. Det kan handla 

om hur eleverna gjorde uppgiften, vad de kom fram till och hur det har fungerat att göra läxan. 

Diskussioner kring läxan förs för att få eleverna att utveckla olika inlärningsstrategier. 

Uppföljning kan för läraren även handla om att föra anteckningar om eleverna. En av lärarna 

använder anteckningarna för att se vad de enskilda eleverna behöver för att gå framåt i 

utvecklingen mot kunskapsmålen.

En av lärarna säger att det inte finns tillräckligt med tid till att lyssna på läsläxan eftersom 

elevantalet är för stort. Läsläxans syfte är för läraren att eleverna ska få tillräcklig läsmängd för att 

öva upp flytet i läsningen. Föräldrarna får lyssna när eleverna läser och läraren lyssnar vid andra 

tillfällen och sammanhang.

6.6 Läxornas utformning

6.6.1 Läxornas utformning och planering

Lärare motiverar, planerar och utformar sin undervisning på många sätt. Det gemensamma är att 

undervisningen ska svara mot läroplanens mål. För varje ämne finns det separata mål, men hur 

man når dessa mål är mycket upp till den enskilde läraren. Precis som andra arbetssätt i skolan 
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har läxan ett syfte att träna eleverna i strävan mot målen. Lärarna i studien menar att läxan ska ha 

en anknytning till undervisningen. Den ska ha ett syfte, instruktionerna ska vara lätta så att alla 

kan förstå dem. Läxorna ska vara på en nivå anpassad till elevernas kunskaps- och 

inlärningsutveckling. Samtidigt får läxor får gärna utmana eleven och stimulera lärandet tycker en 

annan av lärarna. Två av lärarna menar att en bra läxa är när eleven klarar av den själv och får 

känna självtillit. En bra läxa är meningsfull och har ett syfte planerat efter varje elevs förmåga 

anser två lärare. Lärarna uttrycker att det är svårt att individanpassa läxor i stora klasser, även om 

det vore det optimala. Istället kan man anpassa läxan utifrån olika grupperingar i klassen för att 

alla elever ska få en utmaning och hamna på rätt nivå i sin inlärning. En bra läxa är också rolig 

och fångar elevernas intresse, menar två av lärarna i studien, säger en av lärarna. En av de 

intervjuade lärarna anger att hen ger läxor för att eleverna ska få en förförståelse till den 

kommande undervisningen. Hen är också, precis som några av lärarstudenterna, inne på att 

använda sig av det omvända klassrummet som metod, det vill säga Flipped classroom (Barker, 2013)

Läraren återkommer till det ofta under intervjuns gång. 

Sen måste jag lägga till också, läxor, jag kommer mer och mer in på det här att kanske vända ändå 

lite mer på, att kanske ha en läxa av en genomgång, helt flippat klassrum där man har 

genomgången webbaserat på något sätt, men det gäller att alla har möjlighet med tekniken. Men att 

kunna få den läxan, att lyssna på genomgången eller vad det kan vara, de här genomgångarna. Och 

dom som behöver lyssna på dom många gånger kan göra det då. En del behöver kanske lyssna på 

det en gång och det räcker kanske, då kanske det är orättvist eftersom alla får samma läxa, men det 

är en genomgång vad som ska hända när de kommer tillbaka. När de kommer tillbaka behöver 

man inte ha någon genomgång utan kan start upp direkt och börja jobba med det. Och där då 

kanske anpassa mer efter vilken nivå man ligger på. Så det är något jag skulle vilja prova och det 

skulle vara en intressant läxa tycker jag. 

Lärarna i studien ger sina elever 2-4 läxor i veckan. I huvudsak ger de läxor i basämnena, svenska 

och matematik, men även i engelska. Det händer även att de får läxa i NO eller SO.

Vilka läxor som engagerar elever mest är olika från individ till individ. Tre av lärarna menar att 

eleverna tycker om de färdighetstränande läxorna när de är i rätt nivå. Två lärare upplever att 

undersökande läxor gör eleverna engagerade. Det kan handla om att eleverna till exempel ska 

intervjua någon i sin närhet. Om eleverna är intresserade har de lättare att ta in kunskapen eller 

färdigheten läxan åsyftar.
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6.6.2Läxan ur ett jämlikhets- och likvärdighetsperspektiv

I studien undersöktes även läxan ur ett jämlikhets- och likvärdighetsperspektiv. Av de sex lärarna 

som intervjuades gav tre av dem samma läxa till alla sina elever. En av lärarna gav sina elever en 

grundläxa, det vill säga en läxa som i grunden är utformad på samma sätt, men varierade 

mängden och svårighetsgraden på läxan beroende på elevens förutsättningar. 

Vissa har ju svårare läxor och vissa har ju enklare läxor och vissa redovisar läxor på andra sätt och 

andra redovisar på svårare sätt egentligen. Ja, så visst jag anpassar. Och sen så även i samråd då 

med föräldrar och elev i samtal, så försöker jag motivera och förklara varför. Det brukar oftast 

vara väldigt positivt. Både om det blir en enklare eller en svårare läxa så brukar dom ställa sig 

positiv till det. 

    En av lärarna anpassar läsläxan. Mängden text i böckerna varierar. Eleverna väljer bland 

böckerna i klassrummet, med råd från läraren. I matematiken får elever två sidor, men man 

behöver bara göra den ena, den andra är valfri för eleven. Läraren menar att det inte går att 

individanpassa läxorna på grund av det stora elevantalet i klassen. Däremot går det att 

gruppanpassa läxorna. 

En av lärarna som arbetar med årskurserna 1-9 ger oftast samma språkläxor till eleverna. I de 

andra ämnena strävar läraren att ge individuella uppgifter när det är möjligt. En annan lärare som 

undervisar årskurserna F-3, det vill säga förskoleklassen upp till 3:an, anpassar sina läxor efter 

eleverna. En av lärarna låter eleverna bestämma sina egna läxor utifrån vad det står i elevernas 

utvecklingsplaner. I matematik ger läraren multiplikationstabellen och tiokamraterna till alla 

eleverna. 

Alla lärarna är medvetna om att inte alla elever har likvärdiga hemförhållanden för att klara av 

sina läxor. En av lärarna menar att de märks om eleverna har stöd och hjälp hemifrån när de 

kommer tillbaka. I en del fall blir inte läxorna gjorda. En av lärarna anser att det är viktigt att 

läraren finns som stöd när stödet saknas hemifrån, eller att skolan erbjuder läxhjälp. 

Datortekniken kan fylla en roll, eleven kan få uppgiften över datorn, där läxan automatiskt rättas 

och korrigeras. Två av lärarna som undervisar de yngre eleverna anser att det inte kan vara 

elevens ansvar att ensam se till att läxan blir gjord och menar att det är ett föräldraansvar. Tre av 

lärarna uppger att det finns läxhjälp på skolan. På en skola har de en personal under vissa stunder 

efter skoltid som hjälper eleverna med extra stöd i läxläsningen. En lärare har hjälp av en 

speciallärare på skolan dit elever, med behov av extra stöd, går under skoldagen. Där kan de få 

träna tabeller eller hur ord stavas, och då har de lite hjälp när de sedan ska öva på dem i läxa 

hemma. På en av öarna har de äldre eleverna, årskurs 4-9, möjlighet till läxhjälp efter lunchen. De 
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yngre eleverna har möjlighet att få hjälp på fritidshemmet, men då är det på eget initiativ från 

eleverna. 

Tidsaspekten är en av de faktorer som kommer upp i samband med läxor, dels eftersom 

lärarna upplever att tiden i skolan är begränsad och att det är svårt att hinna med vissa moment, 

men även eftersom den inkräktar på elevernas fritid samt familjens tid tillsammans. Lärarna i 

studien fick svara på ungefär hur lång tid de tror att eleverna får lägga på läxorna. Samtliga lärare

fick fundera och tänka efter innan de svarade. Tre av lärarna påpekar att det är olika från elev till 

elev hur mycket tid läxan tar. Flera tvekar och uppskattar tiden utifrån de olika läxorna under 

veckan. 

Det är olika. Några får slita mer. Ofta får de som har lättare för uppgifterna lite mer hemarbete.

En lärare i årskurs 5 uppskattar att eleverna i snitt lägger mellan 20-40 minuter per vecka på läxor, 

men majoriteten arbetar nog i snitt 30-35 minuter i veckan. En annan lärare tror inte att det är så 

mycket tid eleverna behöver lägga på läxorna eftersom de har en hel vecka på sig. Läraren som 

undervisar i årskurs 2 tror att eleverna lägger ner i snitt 10 minuter per dag. Det rör sig om 

färdighetsträning i matematik, och läraren framhåller att det är bra om eleverna arbetar en liten 

stund om dagen. Svaret från en lärare i årskurs 3 får illustrera hur svårt lärarna hade att uppskatta 

den tid deras läxor tar för eleverna:

Oj, svårt. Som jag ser i klassrummet så kan jag tänka att även en tabelläxa som de ska göra nu, en 

spalt att räkna, tar ju kanske en minut för en elev, det kan säkert ta 10 minuter för en annan elev. 

Det ser man ju att det tar så pass olika. Läsa och skriva, ah, ja tanken, det ska inte ta mer än en 

timme i veckan, så tänker man, men att läsa det behöver man ju göra, säger man en kvart om dan. 

Så ja, det blir ju lite mer än en timme då ett par timmar säger man då, Men en kvart om dagen det 

behövs, man måste de, det måste man. Sen får man ju gärna göra mera. 

     Som nämns ovan, innebär läxor inte bara att tid sparas i skolan, de leder också till att föräldrar 

förväntas ägna tid åt att hjälpa sina barn med skolarbetet hemma. Det är således viktigt att 

informera och involvera föräldrarna i läxläsningen, vilket diskuteras i intervjuerna. En lärare 

involverar föräldrarna i elevernas läxor via instruktioner i mentorsbrev, personliga mail och under 

utvecklingssamtalen. En annan lärare menar att föräldrarna blir inskolade i hur de ska hjälpa sina 

barn med läxorna. I början av läsåret informeras föräldrarna på föräldramötet, och förstår efter 

ett tag hur läxorna går till. I årskurs 5 skriver eleverna i sina planeringsböcker vilka veckans läxor 

är och när de ska vara klara. Ytterligare en lärare använder sig av planeringsbok. Boken följer med 

eleverna hem på fredagarna och där står läxorna. Även via veckobrevet kan föräldrarna läsa sig till 
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elevernas läxor. Inga instruktioner går ut eftersom det är stavningsläxa och 

multiplikationstabeller. 

En del av lärarna ansåg att det fanns särskilda lägen/situationer när läxor inte bör ges. En av 

lärarna tyckte inte att det ska vara läxtvång över lov, helger eller på lediga dagar, men att det kan 

vara ett alternativ att göra dem på helger. Om läraren märker att läxor aldrig kommer tillbaka, och 

inte förutsättningarna finns i hemmet anser läraren, i årskurs 2, att läxor inte bör ges och att de 

inte heller ska ges över lov. När inte hemförhållandena fungerar anser fler av lärarna att det är 

bättre att eleven får göra läxan under andra stunder eller former. Ibland leder läxan till bråk inom 

familjerna och då är det bättre undvika dem. En av lärarna ger ett exempel: 

Fallet var det en förälder som eleven började gå om kunskapsmässigt, så föräldern kände att jag 

kan inte stötta, jag vill, men jag känner mig bara dum, korkad, jag förstår inte. Och det är inte alls 

tanken och när man märker att det här är en elev som aldrig gör läxorna. Den kommer alltid 

tillbaka och man ser hur den sitter och skäms och då är det dags att sluta. Även för resten av 

klassen. Då kan man hitta andra sätt att få till det i sådana fall. Annars så pekar man alltid ut den 

här personen. Och det är inte okej.

     Alla utom en av lärarna tror att alla elever gynnas av läxor, så länge läxan ligger på rätt nivå 

och har ett genomtänkt syfte. Starka elever gynnas genom att de kan få lite extra utmaningar och 

de svagare får extra träning. Läxan kan vara ett sätt för elever att, utan kamraternas påverkan, 

arbeta med en uppgift. Ytterligare skäl till att eleverna gynnas av läxor kan vara att de få känsla att 

vara bra på något, att klara av en uppgift. Den lärare som inte tror att alla elever gynnas av läxor 

menar att eftersom de inte ger individuella läxor är den kanske inte anpassad till rätt nivå. 

6.6.3 Läxan som resultat och bedömning

De intervjuade lärarna uppger att de kan se positivt resultat av att använda sig av läxor som en 

arbetsform, framför allt av de färdighetstränade läxorna. Repetition av matematiktabellerna 

resulterar, till exempel, i att det går fortare för eleverna när de räknar. Det gör att de slipper sitta 

och fundera berättar en lärare. Inom svenskan kan stavningsläxorna leda till att eleverna stavar 

bättre. 

En av lärarna menar att när eleverna har haft undersökande läxor så blir det diskussioner 

under lektionstid. Eleverna diskuterar lösningar och tillvägagångssätt. Diskussionerna resulterar i 

att elever får fler metoder och strategier att använda. 

Genom läxor där elever får arbeta ikapp eller färdigt menar en lärare att eleverna inte hamnar 

efter. Utifrån förförståelseläxorna och genom att lärarna utgår från elevernas frågor, som de kan 

ställa eftersom de förberett sig, visar eleverna ett större intresse för ämnet. 
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Alla de intervjuade lärarna utvärderar de läxor de ger. Genom kommentarer från elever eller 

föräldrar kan man få information om vad som fungerar, eller om man måste ändra läxorna. De 

färdighetsbaserade läxorna utvärderas i och med att man ser resultat. Läxor blir också en 

utvärdering av vad eleverna kan eller behöver träna på.  En lärare gör ibland tester för att 

undersöka vad eleverna kommer ihåg från läxorna.

Att föräldrarnas förståelse/uppfattning av en läxa påverkar eleven är något som alla lärare 

anser. Föräldrarnas engagemang en viktig faktor. Elever som har uppmuntrande föräldrar, gör 

oftare läxorna och anstränger sig kanske lite extra. Alla lärarna kan se att föräldrarnas attityder 

påverkar hur eleven utför sina läxor och hur elevens syn på skolarbetet påverkas.
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7. Analys och diskussion

Min studie visar att lärare och lärarstudenter till stor del har sinsemellan liknande uppfattningar 

om läxor samt hur och varför läxor bör användas. Det visar sig att brist på tid är en avgörande 

faktor då lärare ger läxor. Att ge läxor kan helt enkelt spara in tid i klassrummen genom att en del 

av skolarbetet förläggs till elevernas fritid. Läxor ges vidare i olika utsträckning och i olika syften. 

I basämnena matematik, svenska och även engelska ges läxor mer frekvent än i andra ämnen.

Läxor gavs för att eleverna skulle få träning i olika studietekniker och inlärningsstrategier, men 

även för att ge föräldrainblick. Partanen (Partanen, 2007, s. 146-151 ) har i fem punkter 

sammanfattat det centrala i Vygotskijs teori i arbetet med elever. Han skriver att det är viktigt att 

eleverna får lära sig om det egna lärandet och menar att när elever möter olika situationer av 

bedömning där de får tänka efter vad och hur de lärt sig, så vidgas elevernas lärandestrategier. 

När studiens lärare diskuterar olika tillvägagångssätt i uppföljningen av läxor stämmer detta 

överens med Vygotskijs teori. I resultatet av lärarintervjuerna och lärarstudenternas enkät 

framkom även att ett motiv till att ge läxor var att skapa förförståelse hos eleverna inför 

kommande undervisning i ett ämne. Respondenterna nämner Flipped classroom som en metod och 

andra liknande interaktiva sätt som alternativ till det mer traditionella läxsättet som redogörs här 

ovan. Lärarna upplever att de kan se resultat av att använda sig av läxor, framför allt med de 

färdighetstränande läxorna eftersom mängd träningen ger resultatet att eleverna blir snabbare i 

matematikensuträkningar och får upp ett flyt i sin läsning. Även Epstein och Van Voorhis 

(Epstein, Van Voorhis, 2001) kan se resultat med läxor beroende på hur de utformas. De har 

tittat på lärarens roll vid läxornas utformning. De kom fram till att om lärare utformar läxor med 

klara syften och mål kommer fler elever att dra nytta av resultaten. Samtliga lärare använder läxor, 

men två har en negativ syn på dem. Orsaken till att dessa två ändå ger läxor beror på att deras 

respektive arbetslag kommit överens om det. Skälen till att de egentligen inte vill ge läxor beror 

på att de tycker att eleverna ska få vara lediga vid dagens slut. Åsikter om att läxan inte är ett 

likvärdigt och rättvist sätt att bedriva undervisning på fanns det också uttryck för. Detta kopplas 

till elevernas olika förutsättningar i hemmen. Samtliga av lärarna menar att en individanpassad 

läxa, där läxan har rätt svårighetsgrad utifrån elevens förutsättningar är att föredra. Men ibland är 

inte det möjligt när klasserna är stora. När läxan utformas ska den vara motiverad, ha ett syfte 

och vara kopplad till den övriga undervisning. 

Utifrån att i bakgrunden tagit upp hur läxdebatten framställs visar det på en ganska dyster 

läsning med liknade nedslående resultat inom forskningen av fenomenet läxa. Detsamma gäller 
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den insamlade empirin från respondenterna i studiens enkät och uppföljande intervjuer. Men 

resultaten är tudelade i alla dessa fall. Motstridigheter visar sig. Forskningen, debatterna, samt 

studiens frågor utgår från olika infallsvinklar och förutsättningar. Mycket handlar om vad 

fenomenet läxan sätts in i för sammanhang och hur den utformas. Om man vill grunda 

förutsättningarna för ett lärande hos eleverna bör många aspekter tas med i beräkningen. 

Vygotskijs citat: 

”Det jag idag kan göra med hjälp av någon annan, kan jag imorgon göra på egen hand!”
(Lev S Vygotskij)

Enligt Vygotskij måste läraren alltså skapa förutsättningar för att en inlärning ska ske.

Lindqvist (Lindqvist & Magnusson, 1999)skriver att läraren inom det sociokulturella perspektivet 

ska ta rollen som en organisatör av den ”social miljön”. Läraren ska se till att förutsättningar, i 

den miljö där inlärning ska ske, finns. När det gäller läxor måste läraren skapa dessa genom att ge 

elever tillräckliga förkunskaper. Förkunskaperna ges i klassrummet där pedagogen finns. När 

eleven behärskar färdigheten i skolan finns bättre förutsättningar att få det att fungera i hemmet. 

Lärarna i studien involverar föräldrar i skolans läxor, men att föräldrarnas inflytande och 

tyckande kring läxan inte är så stort, kan tolkas utifrån de tvekande svar som framkom i 

intervjuerna. Men detta måste ses med en viss reservation, eftersom jag har för få svar för att det 

ska vara representativt eller generaliserbart. Lgr-11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, 2011) säger att det är tillsammans med hemmen som skolan ska verka för 

elevernas utveckling. Skolan har i uppdrag att informera hemmen om mål, innehåll och 

arbetsformer i skolan för att föräldrarna och eleverna ska kunna nyttja sin rätt till inflytande och 

påverkan. Ett samarbete måste utgå från att alla parters möjlighet att påverka. Här behövs mer 

forskning för att få en klarare bild. Men forskning såsom Wahlberg (Wahlberg, 1984), Cooper 

(Cooper, 2001) och likaså Grosin (Grosin, 2001) visar att föräldrars attityder har en stor påverkan 

på elevers studieprestationer. Även lärarna i intervjuerna såg att föräldrarnas attityder avspeglade 

sig i elevernas förhållningssätt. Vill man nå en större effekt av läxorna än vad Hatties (Hattie, 

2012) sammanställning av de över 800 metaanalyserna visar behövs mer forskning.  

När frågor ställs om läxor kommer även tiden upp som en faktor att räkna med. Lärarna och 

även studenterna ger uttryck för att det råder tidsbrist i skolan för att hinna med det som är ålagt 

läraren i relation till det eleven ska lära sig. Läxor ges för att de spar lektionstid. De 

färdighetstränande läxorna främst inom svenska och matematik anses ta för mycket av 

lektionstiden för att eleverna ska få den mängd träning de behöver för att befästa dessa 

färdigheter. Genom läxläsning sparar det tid i klassrummen. I ämnet svenska övar eleven läsning 

vilket ger positiv effekt inom samtliga ämnen. 
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En annan tidsaspekt är att läxorna tar lektionstid och lärartid i anspråk. Det tar tid att planera 

läxorna, lektionstid till att introducera och följa upp läxorna samt tid för läraren att rätta och 

utvärdera elevernas läxor. När läxornas utformning diskuteras får eleverna träning i studieteknik 

och lär sig olika inlärningsstrategier. Har elever fler sätt att lösa läxorna kan de implementera det 

på resten av undervisningen. Även det borde kunna ge tidsvinster. Cooper (Cooper, 1986) menar 

att läxorna är ett kostnadseffektivt instruktionsmedel, men att man inte ska ha för höga 

förväntningar på effekten av dem, framför allt inte på kort sikt eller i de lägre klasserna.

Nya sätt att göra läxor på växer fram. En metod som flera i studien nämner är Flipped classroom. 

I sammanhanget tidsvinster nämns metoden av respondenterna. Om eleverna tittar på lärarens 

lektionsgenomgångar och föreläsningarna hemma som läxa så spar det tid av lektionen eftersom 

eleverna kan börja arbeta direkt. I en artikel från Skolvärlden (Skolvärlden, 2013) har Westlund 

nämnt Flipped classroom som ett exempel på en bra läxa utifrån en vetenskaplig grund. I detta 

avseende menar hon att metoden är tydligt tidsavgränsad och tar ungefär lika lång tid för samtliga 

elever. Den har dessutom en avsikt, det vill säga att skapa en förförståelse inför kommande 

lektioner.

Ytterligare en tidsfaktor nämns av respondenterna och det berör föräldrarnas och elevernas 

fritid. Läxan tar tid för eleverna att göra och även föräldrarnas tid disponeras när de involveras i 

barnens läxor. Forssell (Forssell, 2005) skriver att läraren och andra vuxnas handlingar är viktiga 

för barnets utveckling. Det är i möten med andra som barnet lär sig tänka och handla på ett 

förenligt sätt med samhällets normer. Möjlighet till lärande kan uppkomma när en människa 

tillgodogör sig delar av samhällets erfarenheter och använder dessa i sitt sätt att diskutera och 

interagera med andra människor. Att elever ges olika inlärningssituationer skulle i enlighet med 

den sociokulturella teorin kunna skapa en vidgad förståelse. Läxorna skulle på så sätt kunna vara 

bra ur ett inlärningsperspektiv, förutsatt att hemmen har möjlighet att hjälpa eleverna. Lärarna i 

studien gav mellan 2-4 läxor per vecka. När de fick frågan om att uppskatta hur mycket tid 

eleverna fick lägga ner på läxorna fick de fundera. Alla i studien tvekade och räknade efter utifrån 

de läxor eleverna fick. Det var inte helt lätt. Lärarnas uppskattningar av elevernas läxtid varierade 

mellan 20 minuter till 2 timmar i veckan. Klapp Lekholm (Greiff, m.fl., 2004) har i sin studie 

undersökt hur mycket tid föräldrar lägger på barnens skolarbete, kontakten med skolan och 

barnens fritidsaktiviteter. Studiens medianvärden visade att föräldrar lägger i snitt ner 4,5 timmar i 

veckan. Detta kan tolkas som att läxornas tid ofta tar mycket av hemmens tid i anspråk och att 

lärare kan ha svårt att uppskatta den realtid som läxor tar.

Hur lärarna upplever tiden i skolan är olika. Lärarna upplever att det råder en tidsbrist för 

eleverna att tillgodose sig de kunskaper som anges i läroplanens timplan. När åsikter för och 
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emot läxor kommer på tal så nämns också tidsfaktorn. Några menar att allt ska rymmas inom 

timplanen medan andra menar att tiden inte räcker till. En lärare menar att flera av läroplanens 

mål är lika inom olika ämnen. Hen menar att man kan arbeta ämnesövergripande och därmed 

klara av målen för flera ämnen samtidigt. 

Respondenterna talar om att ge läxor som förberedelse och för att ge förförståelse. I 

sammanhanget nämner flera stycken metoden Flipped classroom. Man anger att eleverna får en 

förförståelse för det ämne eller den uppgift de ska arbeta med. Metoden nämns även av 

respondenterna som ett sätt att få läxan mer jämlik- och rättvis. Daniel Barker (Barker, 2013, s. 

11-12) uppger även han rättvisehänseendet. En del hem har råd att anlita läxhjälp, andra har det 

inte. Vidare säger han att eleverna kan se genomgångarna hur många gånger de vill, även 

tillsammans med föräldrarna. 

En av respondenterna vill använda sig av en bloggsida där eleverna kan läsa, lyssna samt även 

aktivt delta med andra elever kring det som ska läras in. Vygotskij anser att elever lär sig i 

interaktion med andra i sin närmsta utvecklingszon, även kallad den proximala utvecklingszonen. 

Att ge läxor där elever får diskutera och ta del av andras sätt att uppleva ett fenomen, kan ge en 

ökad och fördjupad förståelse. Den nya digitaliserade världen skapar nya sätt att bedriva 

undervisning och den verkar även påverkan läxornas möjligheter och utformning. Men mer 

forskning behövs på området.

Av de sex respondenterna som intervjuades i studien är det två som har en negativ syn till 

fenomenet läxor ur ett undervisningsperspektiv. Skälen som gavs var att läxor tar mycket för- och 

efterarbete av lärarens tid, elevernas långa skoldagar, elevernas och hemmens rätt till fritid. En av 

respondenterna menar att det finns en övertro till läxans effekt. Trots att respondenterna har en 

negativ uppfattning till läxor använder de sig av dem, eftersom det finns en gemensam läxpolicy i 

deras arbetslag. Även en av respondenterna bland studenterna anger att om hen kommer ge läxor 

i sin yrkesutövning beror på vad skolan har för policy kring läxor. I studentens fall ställer sig hen 

dock neutral i sin syn på fenomenet läxor. Även Leo (Leo, 2004) tar upp att man ska ha en 

läxpolicy på skolor. I likhet med de negativa lärarna i denna uppsats är även Leos slutsats att all 

undervisning ska ske i skolan. Han menar att man med hjälp av längre skoldagar kan sluta med 

läxorna. Detta skriver Svensén om (Pedagogiskt magasinet, 2013) och tar i sin artikel upp 

Rotunda skolan i Västerås som ett exempel på hur vissa skolor är läxfria med längre skoldagar.
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8. Konklusion

Syftet med min studie var att undersöka hur lärare ser på fenomenet läxa ur ett 

undervisningsperspektiv. För att se om synen på läxor är annorlunda hos lärarstudenter än hos 

lärare, som har yrkeserfarenhet, skickades även en enkät ut till blivande lärare. Något tydligt 

mönster gick inte att se utifrån studiens respondentgrupper, men i många fall var deras syn på 

läxor i stort sätt lika. Här nedan kommer frågeställningarnas resultat gås igenom under sina 

respektive rubriker. 

Motiv till att ge eller inte ge läxor

Resultaten som framkom var att respondenterna i studien anser att färdighetsbaserade 

matematik- och svenskaläxor är de som är de viktigaste att ge elever. Kunskaperna befästs och 

lektionstid sparas. Andra motiv till att ge läxor var att ge eleverna träning i studieteknik och 

inlärningsstrategier. Läxor gavs även för att ge föräldrarna inblick och delaktighet i sina barns 

inlärning. I båda enkätsvarsgrupperna nämndes också att man vill ge läxor för att skapa 

förförståelse inför kommande lektioner. 

     Samtliga lärare använder läxor, men två har en negativ syn på dem. Orsaken till att de ger 

läxor beror på att arbetslaget kommit överens om det. Skälet till att de inte vill ge läxor är att de 

tycker att eleverna ska få vara lediga vid dagens slut. 

För- och nackdelar med läxor

De fördelar av läxor som angetts är att de färdighetstränar eleverna och befäster kunskap vid 

inlärning, de ger föräldrarna möjlighet till delaktighet och inblick i sina barns inlärning, eleverna 

tränas i rutiner och i att ta ansvar och är en förberedelse inför högre stadier/studier. Läxorna 

repeterar och fördjupar även elevernas kunskap. De båda svarsgrupperna nämner också att läxan 

kan var en möjlighet till utmaning för duktiga elever och att läxan kan ge förförståelse till det 

eleverna ska komma att arbeta med.

I stort sätt uppgav båda referensgrupperna samma nackdelar med läxan. Många av 

respondenterna i båda grupperna menade att hemmens olika förutsättningar till hjälp och stöd i 

samband med läxor ser väldigt olika ut. Elevernas olika förutsättningar att göra en läxa varierar 

och när läraren ofta involverar föräldrarna i läxorna kan det vara ett problem när stödet uteblir. I 

det sammanhanget nämner man den så kallade Matteuseffekten och menar att det finns en risk,
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att utan stöd och möjligheter till hjälp, så gynnas endast de resursstarka/duktiga eleverna. Det ges 

uttryck för att läxan är en ojämlik och orättvis arbetsform när stöd och förutsättningar saknas.

Ytterligare nackdelar som många tar upp är tidsaspekten. Elevers långa skoldagar och 

elevernas tid till fritidsaktiviteter sätts i konkurrens med varandra. Läxornas tidsåtgång ser olika ut 

för olika elever och den tid elever lägger på läxorna ser väldigt olika ut.

Introduktion och uppföljning av läxor

Vid introduktion/presentation av läxorna för eleverna redogör lärarna i studien för vad som är 

viktigt att tänka på. Eleverna ska få vetskap om målet och syftet med läxan. De poängteras vikten 

av att läraren förklarar syftet med vad läxan handlar om. Detta ger eleverna en förförståelse. 

Lärarna menar att det är viktigt att se till att eleverna vet hur de ska göra läxan, det vill säga 

tillvägagångssättet. 

Alla lärare i studien följer i stort sett upp alla läxor de ger sina elever, med undantag för en 

lärare när det gäller elevernas läsläxor. Läraren menar att föräldrarna får lyssna på läsläxan 

eftersom elevantalet är för stort. Hur läxan följs upp sker på olika sätt: förhör, redovisningar och 

diskussioner kring lösningar. Eleverna får feedback på sina läxor. Hur den ges är olika. En lärare 

rättar och markerar vad som ska rättas till, en annan lärare rättar tillsammans med eleverna. Vid 

andra tillfällen kan läraren eller elever ge feedback av formativt variant. När lösningar på läxan 

och tillvägagångssätt eleverna använt sig av diskuteras blir genomgången även en lektion i 

studieteknik och inlärningsstrategier. På så sätt få eleven kunskap om fler sätt att lösa uppgifter.

Läxornas utformning

När enkäterna besvaras lägger båda respondentgrupperna stort fokus på hur läxan utformas för 

att den ska vara en bra form ur inlärningssyfte. Lärarstudenterna fick inga specifika frågor 

rörande läxors utformning, men gör ändå uttalanden kring det i de andra svaren. I likhet med 

lärarna uttrycker även studenterna att läxan ska vara motiverad, ha syfte och kopplas samman 

med den övriga undervisningen. Att ge läxor för läxornas skull är något de både svarsgrupperna 

tar avstånd från.

Lärarna ger uttryck för att läxorna ska vara på rätt nivå med elevens inlärning- och 

kunskapsutveckling. De får inte vara för svåra, men de ska även utmana eleverna. Flera av lärarna 

menar att läxan ska vara anpassad efter den enskilde eleven, men det ges även uttryck för att det 

är svårt när man har stort elevantal i klassen. Läroplanen anger förhållningsregler för skolan och 

mål som undervisningen ska nå. Den anger hur skolorna ska utforma verksamheten, men vad den 



53

enskilde läraren väljer för arbetssätt inom undervisningen se olika ut från ett klassrum till ett 

annat. 

Flera av studenterna och även två av lärarna menar att läxan kan ges för att skapa 

förförståelse. En av lärarna och flera studenter är inne på metoden Flipped classroom (Barker, 2013, 

s. 9), där eleverna får som läxa att se på lärarens lektionsgenomgång. 

Att ge läxor som leder till diskussioner i klassrummet används som möjlighet att öva eleverna i 

studieteknik och i olika inlärningsstrategier. En av lärarna i studien arbetar med metoden, Learning 

study. När läraren går igenom läxorna har hen redan identifierat målet vad eleverna ska lära sig, 

vad det kan vara för svårigheter med det och vad eleverna behöver ha för förkunskaper. Vid 

läxans genomgång diskuterar eleverna tillsammans med läraren hur man kan göra för att lösa 

uppgiften. Även här blir det en övning i olika strategier. 

Hur läxor kan förstås i ett övergripande perspektiv på lärande

Utifrån tidigare forskning kring fenomenet läxor och resultatet av empirin utifrån lärares 

uppfattningar skulle man kunna säga följande:

All undervisning inom skolan bör ta sin utgångspunkt från eleven. Det handlar om att läraren 

ska lära känna sina elever, deras styrkor, svagheter samt hur den enskilde eleven lär sig bäst. 

Eleven måste ha förutsättningarna att klara av uppgiften. Hur läxan utformas att lärarens uppgift. 

I den insamlade empirin framkom många sätt på hur en läxa ska utformas. Följande svar har 

kommit ifrån respondenterna. Läxan ska vara meningsfull, motiverad och på rätt nivå för att 

eleven sak klara av den. Den ska dessutom ha ett mål och ett syfte som eleven ska göras 

medveten om. Tydliga instruktioner ska ges. Läraren introducerar läxan, och kontrollerar att 

eleverna förstått uppgiften, vad som ska göras och hur den ska göras. Involverar man föräldrar i 

uppgifterna måste läraren veta att det finns föräldrar i hemmen som kan stötta. I annat fall bör 

skolorna erbjuda läxhjälp. En läxa ska alltid följas upp för att bli meningsfull för eleverna. 

Feedback ska ges och lösningar ska diskuteras. Likt Cooper (Cooper, 1986) påpekar i sin studie 

måste läxor tjäna olika syften på olika stadier. Vidare menar han att läxor ska vara en av många 

metoder i skolans undervisning. Inlärning kan ske överallt och hela tiden. Forssell (Forssell, 2005) 

skriver att likt Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet sker inlärning via interaktion 

med andra via språket. Detta kan man tolka det som att om eleverna har kunniga vuxna till hjälp 

vid läxläsningen kan inlärning uppkomma. I annat fall bör läxor vara sådana att eleven behärskar 

dem på egen hand. 
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Läxans vara eller icke vara är kanske mer en fråga om utformningen på läxan. Kanske kan de 

nya teknikerna förändra sättet att bedriva läxor på. Men jag tror ändå på det som Hattie (Hattie, 

2012) ger uttryck för i sin bok är tänkvärt för både lärare och föräldrar:

Lär känna din påverkan!

Övriga resultat och förslag på vidare forskning

Det kanske mest förvånande resultatet var att de två lärarrespondenterna som hade en negativ 

inställning till fenomenet läxor trots allt gav läxor. Orsaken som uppgavs var arbetslagets 

gemensamma läxpolicy avgjorde huruvida man skulle ge läxor eller inte. Även liknande svar kom 

från en lärarstudent. Det valet får den enskilde läraren fatta utifrån sin lärarbedömning. När man 

som lärare utformar sin undervisning har man mottagaren i fokus. Här utgår man från olika 

synvinklar, men om man inte tror på en undervisningsform är det konstigt att arbetslagets 

läxpolicy styr. I Lgr-11(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011) står det 

inget som tvingar lärare att använda sig av läxor som en arbetsform i sin undervisning. I den 

politiska debatten använder sig Jan Björklund av uttrycket ”flumskolan”. Hur kommer det sig att 

lärare anger det som ett skäl att ge läxor om man inte hyser tilltro till dem? Orsaker till att lärare 

ger läxor till sina elever trots en negativ inställning kan inte grunda sig på tre svarande, men det är 

intressant att tre utan påverkan av varandra uppger samma skäl. Detta skulle man kunna 

undersöka mer. Men för att få ett representativt generaliserbart resultat måste man nå ut till 

många fler respondenter än vad denna studie åstadkommit.

Att tidsaspekten har en stor roll i skolans undervisning framkom vid flera tillfällen. Vad är det 

som gör att några lärare ser på tiden i skolan som en bristvara, och andra påpekar att allt ska 

rymmas i timplanen?  Det visar bara på att det hur vi erfar ett fenomen beror på vilken 

förförståelse man har av fenomenet och i vilket sammanhang det förekommer. Tidsfaktorn är ett 

område där det behövs vidare forskning utifrån många synvinklar. Att tiden upplevs som ett 

problem för lärare, elever och föräldrar är intressant. 

Lärarna och lärarstudenterna svarade i stor utsträckning liknade kring synen på läxorna. Deras 

överensstämmelse kan tolkas utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Lärarstudenterna 

skolas in i skolkulturen från andra inom skolvärlden. Dels utifrån sina egna upplevelser som 

skolelever, men även från mer kunniga äldre lärare under sin utbildning på lärarhögskolan, men 

även under sina praktikperioder. De lär sig synsätt ifrån skolans tradition och kultur. Men de 

använder även sina egna kunskaper och vidareutvecklar dem. Här kan det vara intressant att 

forska vidare kring hur dessa studenters syn på läxor ser ut efter att de varit yrkesaktiva ett antal 
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år. Man skulle i detta sammanhang kunna studera om det är så att läxorna är på väg att förändras. 

En av lärarna som fortfarande är ganska ny i yrket och flera av lärarstudenterna nämner metoder 

som Flipped classroom, (Barker, 2013), och andra interaktiva sätt att bedriva läxläsning. Detta skulle 

vara intressant att undersöka vidare.
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Bilaga 1

Medgivande till deltagande i en studie

Till deltagande lärare  

Studien, som kommer att handla om lärares syn på läxor ur ett undervisningsperspektiv, kommer 

att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Stina Stark som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun jag svarar på rör

min syn på läxor ur ett undervisningsperspektiv, samt att dessa kommer att analyseras. Jag 

kommer att få möjlighet att granska sammanställningen av min intervju för att se över att det jag 

sagt uppfattats korrekt.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.

Lärarens namn:……………………………………….. Födelsedatum:………………

…………………………………………………………..

Namnteckning

………………………………………………………….

Ort och datum
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Bilaga 2

Missivbrev

Information om en studie av lärares syn på läxor ur ett likvärdighets- och 

undervisningsperspektiv

Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Jag har en 

förskollärarbakgrund i botten och läser ett år inom lärarprogrammet för att få behörighet att även 

undervisa i årskurserna 1-3. De senaste tio åren har jag arbetat på Möja, och före det i Uppsala.

I studien avser jag att ta reda på lärares åsikter kring läxor ur ett undervisningsperspektiv. Jag 

vill försöka ta reda på varför en del lärare använder sig av läxor, medan andra lärare väljer att inte 

använda sig av dem.

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att dela ut enkäter och följa upp en del av dessa 
med intervjuer. Jag kommer att samla in data genom enkäter och genom att intervjua lärare i låg-
och mellanstadiet kring deras syn på läxor ur ett undervisningsperspektiv.

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 
ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 
seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 
att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den 
medföljande blanketten om medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Om du har ytterligare 
frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller vår handledare innan ett beslut tas (se 
nedan för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från rektorn på skolan. 
Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma dagar för datainsamling.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Studiens handledare: Ola Winberg, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier

tel. 018 471 2436, e-post: ola.winberg@edu.uu.se

Uppsala 10 april 2014
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Stina Stark, stina.stark.3580@edu.uu.se
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Bilaga 3

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

1. I hur många år har du arbetat som lärare?

2. Vilken årskurs undervisar du i nu?

3. Har du undervisat elever i andra åldrar tidigare?

4. Hur tror du att elever lär sig bäst, i en optimal lärande situation?

Lärares motiv till att de ger läxor eller inte ger läxor

5. Vad har du för mål/syfte med att ge eleverna läxor?

6. Hur ser en optimal läxsituation ut enligt din syn?

7. Skulle du kunna nå dina mål i undervisningen utan att använda dig av läxor?

8. Anser du att det finns ämnen i skolan där det är viktigare att ge eleverna läxor?

Om ja, hur kommer det sig?

9. Hur kommer det sig att du ger läxor trots att du inte är positiv till den 

undervisningsformen? (Den här frågan ställs endast till de lärare som i enkät 

uppgett att de har en negativ inställning till läxor).

10. Vad skulle du tycka om att ändra ditt arbetssätt och inte ha några läxor?

11. En del skolor väljer bort läxor som arbetssätt och förlänger skoldagen istället. 

Vad har du för tankar kring det arbetssättet?

Läxan ur ett jämlikhets- och likvärdighetsperspektiv

12. Ger du dina samma läxor?

13. Anpassar du läxorna efter den enskilde elevens förmåga?

Om ja, hur?

14. Har alla dina elever samma och likvärdiga förhållanden för att klara av sina läxor, 

tror du?

15. Erbjuder skolan någon form av läxhjälp eller annat stöd?

Om ja, vad för stöd?

16. Hur mycket tid tror du dina elever behöver arbeta hemma med de läxor som du 

ger?

17. Involverar du vårdnadshavarna i läxarbetet?

Om ja, på vilket sätt?

18. Finns det några särskilda lägen/situationer då läxor inte bör ges?

19. Tror du att alla elever gynnas av läxor?
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Introduktion och uppföljning av läxor

20. Ger du råd/instruktioner till vårdnadshavarna i samband med läxgivning?

21. Hur ser vårdnadshavarna på de läxor som de ger?

22. Har du frågat dina elever om vad de tycker om läxor som arbetssätt?

Om ja, hur upplever de läxorna?

23. Ger du eleverna feedback på läxorna?

Om ja, på vilket sätt?

24. Berättar du för eleverna vad syftet med läxorna är? 

Om ja, vilket sätt?

25. Vad anser du är viktigt att tänka på när du introducerar en läxa?

26. Vad anser du är viktigt att tänka på vid uppföljning av de läxor som eleverna har 

haft?

Läxornas utformning och planering

27. Vad är viktigt att tänka på när man planerar en läxas utformning?

28. Hur ska en bra läxa vara, enligt dig?

29. Hur många läxor har dina elever per vecka?

30. Tar du hänsyn till något speciellt i samband med din planering av läxornas 

utformning?

31. Planerar du in läxornas utformning till den övriga undervisningen?

Om ja, på vilket sätt?

32. Vilken sorts läxor upplever du gör eleverna mest engagerade?

Läxan som resultat och bedömning

33. Ser du något resultat av att använda läxor som en arbetsform?

Om ja, vilken?

34. Märker du någon skillnad i elevernas lärande mellan olika typer av läxor?

35. Märker du att eleverna tar till sig ett ämne på ett annat sätt i och med att de får 

läxor i det ämnet?

Om ja, på vilket sätt?

36. Utvärderar du dina läxor som du ger dina elever?

Om ja, på vilket sätt?

37. Märker du om föräldrarnas förståelse/uppfattning av en läxa påverkar eleven på 

något sätt?
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Bilaga 4

Lärarstudenternas enkät

Bakgrundsfrågor

1. Kön

 kvinna 

 man 

2. Födelseår

3. Vad ska du bli för typ av lärare?

 förskollärare 

 Grundskollärare (lågstadiet) 

 Grundskollärare (mellanstadiet)

 Grundskollärare (högstadiet) 

 Gymnasielärare 

 annat 

4. Har du egna barn?

 ja 

 nej 

Egna erfarenheter av läxor som liten

5. Vilken var din inställning till läxor som liten?

 positiv 

 negativ 

 neutral 

6. Brukade du, för det mesta, göra dina läxor när du gick i skolan?
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 ja 

 nej 

7. Fick du hjälp av någon med dina läxor?

 ja 

 nej 

 ibland 

8. Förhörde dina lärare dig på läxorna?

 ja 

 nej 

Lärarsyn och uppfattning om läxor

9. Vad är en läxa, enligt din uppfattning?

10. Vilken inställning har du till läxor i din blivande lärarroll?

 positiv 

 negativ 

 neutral/ vet inte 

11. Motivera din inställning.

12. Kommer du att ge läxor till dina blivande elever?

 ja 

 nej 

 vet inte 
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13. Vilka fördelar ser du med att ge eleverna läxor?

14. Vilka nackdelar ser du med att ge eleverna läxor?

15. Övrigt Här kan du skriva in andra åsikter eller tankar kring läxor som inte framkommit i 
frågornas svar.

Tack för din medverkan!
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Bilaga 5 

Lärarenkäten

Bakgrundsfrågor
1. Kön

 man 

 kvinna 

2. Födelseår

3. Vilket år blev du klar med din lärarutbildning?

4. Vilken sorts lärare är du?(förskollärare, f-3 lärare etc.)

5. Har du arbetat som lärare, utan uppehåll, sedan du blev klar med din utbildning? 
(föräldraledighet borträknat)

 ja 

 nej 

6. Har du egna barn? 

 ja 

 nej 

Egna erfarenheter av läxor i grundskolan

7. Vilken var din inställning till läxor som liten?

 positiv 

 negativ 
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 neutral 

8. Brukade du, för det mesta, göra dina läxor när du gick i skolan?

 ja 

 nej 

9. Fick du hjälp av någon med dina läxor?

 ja 

 nej 

 ibland 

10. Förhörde dina lärare dig på läxorna?

 ja 

 nej 

Lärarsyn och uppfattning om läxor

11. Vad är en läxa, enligt din uppfattning?

12. Vilken inställning har du till läxor i din lärarroll?

 positiv 

 negativ 

 neutral 

13. Beskriv/motivera varför du har den inställningen.

14. Ger du läxor till dina elever?

 ja 
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 nej 

15. Har du reflekterat kring varför du ger läxor till dina elever?

 ja 

 nej 

 jag ger inga läxor 

16. Vilka fördelar ser du med att ge eleverna läxor?

17. Vilka nackdelar ser du med att ge eleverna läxor?

Undervisning, läxor och uppföljning

18. Vilken typ av läxor ger du dina elever?

19. Går du igenom hur eleverna ska göra läxorna?(i samband med utdelningen av läxorna)

 ja 

 nej 

 ibland 

20. Hur går du igenom läxorna i samband med utdelandet av dem?



71

21. Följer du upp läxorna som du givit eleverna?

 ja 

 nej 

 ibland 

22. Hur följer du upp deras läxor?

23. Hur meddelar du vårdnadshavarna om vad eleverna har för läxor?

24. Om ni är flera lärare som har eleverna, diskuterar ni med varandra om vilka läxor ni ger och 
till vilka dagar, samordnar?

 ja 

 nej 

25. Har föräldrarna givits möjlighet att tycka till om läx-dagar?

 ja 

 nej 

26. Vad har rektorn på skolan för inställning till läxor?

 positiv 

 negativ 

 vet inte 

27. Övrigt Här kan du skriva in andra åsikter eller tankar som du har kring läxor som inte 
framkommit i frågornas svar.
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Tack för din medverkan!
Bland enkäterna kommer jag göra ett urval där jag följer upp några svar med intervjuer. Om du 
kan tänka dig att ställa upp på en uppföljande intervju, var vänlig att fylla i dina uppgifter här 
nedan. Med vänlig hälsning Stina Stark 
Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju: ange namn, telefonnummer och e-postadress
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Bilaga 6

De äldre läroplanerna

Enligt 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan(1962 års skollag, skolstadga och 

läroplan för grundskolan., 1962, s.1089, s. 1312) ska elevernas arbete till största delen vara förlagt 

under skoltid Läxor får inte ges till måndag, helgdag eller till lovdag. Vidare uttrycks att elevernas 

arbetsuppgifter ska var lika fördelat på veckans resterande dagar.  I läroplanen skrivs det att 

eleverna lär sig studietekniker bäst i skolan med stöd av läraren och anpassad efter elevernas ålder 

och förutsättningar. Den största delen av arbetet ska vara förlagt under skoldagen. Hemuppgifter 

ses som ett led för att färdighetsträning och för att befästa kunskap, och att successivt öva sig i att 

ta eget ansvar för sitt arbete, vare sig det är självvalt eller ett givet arbete. Läroplanen påpekar att 

läxorna för de äldre eleverna även är en viktig del i deras fostran.

I Lgr-69 (Läroplan för grundskolan., Allmän del, 1969, s.16-17, s. 43) anger att eleverna ska 

undervisas i olika studietekniker för att få fler arbetsstrategier. Arbetet skulle till största del ske 

under skoltid Eleverna skulle även ges möjlighet att befästa och träna på egen hand ta ansvar för 

olika arbetsuppgifter. Läroplanen tryckte även på att läraren skulle individanpassa undervisningen 

så långt det går. Undervisningen skulle utformas så att den sattes in i ett sammanhang för att den 

skulle bli meningsfull. 

I Lgr-69 (Läroplan för grundskolan.1, Allmän del, 1969, s. 70-71) påpekas vikten av elever får tid 

till sina fritidsaktiviteter och tid för vila. Skoltiden reglerades i timplanerna av vad som ansågs 

vara ett tillräckligt stort antal veckotimmar för att kunna bedriva eleverna undervisning, och 

därför borde hemuppgifter vara frivilliga.  

I Lgr-80 (Läroplan för grundskolan., Allmän del, 1980, s.16)påpekas att elevers utveckling ser olika 

ut för olika elever. Skolan skulle se till att avsätta tillräckligt med tid för att varje elev skulle få 

möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter i sin egen takt.

I Lgr-80 (s.50) var läxorna en del av skolans arbetssätt och ett sätt för eleverna att träna på att 

ta ansvar. Uppgifterna skulle individanpassas så lång som möjligt. Om någon elev, på grund av 

särskilda orsaker, inte hade möjlighet att utföra läxorna i hemmet skulle skolan se till att hjälpa 

eleverna att göra läxorna i skolan. Läxorna skulle även ges för att ge eleverna möjligheter i att 

repetera och befästa kunskaper och färdigheter.


