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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och synliggöra, dels hur ett urval av lärare i årkurs 4-6 

förhåller sig till fenomenet läxa, dels utsagor i tidigare forskning. Såväl som att belysa empirin i 

ljuset av olika teorier om lärande och utbildning. Genom detta vill vi skapa förståelse för 

variationer i åsikter gentemot läxor och nyansera den pågående debatten.  

 

Studien tar sin utgångspunkt ur syfte och frågeställningar. Valet av metod är dels en kvalitativ 

intervjustudie som syftar till att undersöka lärares sätt att tala om fenomenet läxor, dels en 

gedigen genomgång av tidigare forskning för att synliggöra utsagor som kommer till uttryck om 

läxan.  

 

Hos de intervjuade lärarna kan vi se att samtliga använder sig av läxan som ett komplement till 

sin undervisning. Lärarna talar om läxor på många olika sätt, de beskriver dels egna avsikter med 

de läxor som de ger ut till sina elever, dels framkommer det även en del tvivel kring läxans nytta i 

allmänhet. Flera av lärarna uttrycker en avsaknad av pedagogiska diskussioner om läxor och en 

önskan om att utbyta erfarenheter med varandra. Tidigare forskning kring läxor är tvetydig och 

gör det svårt att finna stöd i läxfrågan då det återfinns både argument för och emot dess existens.  

Vår instinktiva känsla är att det behövs fler pedagogiska diskussioner lärare sinsemellan kring 

läxans plats i den specifika verksamheten.  
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Inledning 

”Läxor är inget att orda om” heter Hellstens studie från 1997, där han eftersöker problematisering av 

läxa som arbetssätt. Alla har vi en egen erfarenhet av läxor och det finns många starka åsikter 

som talar både för och emot dess användning. Läxan är sedan länge en omdebatterad fråga som 

engagerar många, men ändå verkar inte mängden läxor förändras särskilt mycket. I debatten ställs 

upprörda röster mot de hängivnas. Är verkligheten lika svart och vit, är läxan ond eller god, eller 

finns det en gråzon i läxfrågan? Vårt intryck är att diskussioner kring läxor i mindre grad baserats 

på forskning och heller inte tagit form av en mer öppen debatt om läxors innehåll och 

användning. Vår förförståelse av läxan grundar sig i vår egen skolgång, det vi upplevt under 

praktiken och det som uttrycks i den offentliga debatten, detta har gjort oss nyfikna på vad som 

egentligen uttrycks i tidigare forskning inom området. Vi tycker även att det är intressant att läxan 

inte nämns i den nuvarande läroplanen men ändå är ett starkt inslag i de flesta skolors 

verksamhet. Varje lärare bestämmer själv om och hur läxor ska användas, vilket bidrar till en stor 

variation i givande, utformning och uppföljning av läxor. Eftersom det är en uppgift som 

förväntas ske efter skoltid, i elevens hemmiljö, så ser elevers förutsättningar olika ut. I skolan kan 

läraren styra över den miljö som lärande förväntas ske i, vilket inte är möjligt för den miljö i 

vilken läxan förväntas genomföras. Vi tycker att det är intressant att undersöka hur erfarna lärare 

förhåller sig till fenomenet läxa. Kan vi finna en gråzon hos de eventuella läxgivarna? Förstås 

lärarens förhållningssätt till läxor som reflekterat eller en som oreflekterad vana som är svår att 

bryta? 
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Bakgrund 

I dagens debatt finns det delade meningar kring läxors vara eller icke vara och 

forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som talar både för och emot 

läxor och huruvida resultatet av dess användning har en positiv eller negativ effekt (Larsson, 

2013). Att diskutera läxor kan vara svårt eftersom det finns så många infallsvinklar att bemöta 

ämnet ifrån. Man kan begrunda läxors syfte och funktion. Vidare så kan man diskutera innehåll, 

utformning och hur läxor påverkar elevers inlärning. Politiska beslut är också involverade i 

debatten då det till exempel finns rutavdrag för läxhjälp, vilket man kan tänka sig påverkar 

samhällsgrupper olika beroende på socioekonomisk status (Svensen, 2013). Både i tidigare 

forskning och i debatten lyfts social orättvisa fram som ett starkt argument mot läxor, som antas 

öka skillnader mellan hög- och lågpresterande elever beroende på om de kan få hjälp i hemmet 

eller inte (Westlund, 2004; Cooper, 2007; Svensén, 2013). Skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag som innebär en vision om att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och som 

beskrivs i skollagen (2014); 4§ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Läxor antas även vara ett effektivt verktyg för att stärka det lärande som sker i klassrummet 

samt öka elevernas ansvarskänsla, vilket lyfts fram som tydliga argument för läxor (Carr, 2013; 

Cooper, 2007; Cooper & Valentine, 2001). Kontentan är att det finns många olika perspektiv och 

dimensioner i debatten, särskilt i media har den varit präglad av starka åsikter för och emot läxor 

(Gronmo, 2013, s.134). Men trots diskussioner om läxors existens har inte mängden läxor 

förändrats särskilt mycket från 1950-talet och framåt (Cooper, 2007, s.3-4).  

Det har tidigare funnits rekommendationer i våra styrdokument om hur läxor kan vara en del 

av skolans verksamhet. Förutom Lgr 69 där läxor var ett frivilligt inslag så var det i de äldre 

läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 80, givet att hemuppgifter utgjorde en del av skolans arbetssätt. Det 

kan därför vara svårt att ifrågasätta dess existens, vilket inte heller är syftet här. Det finns däremot 

ett värde i att reflektera över dess användning, då det i den nuvarande läroplanen Lgr 11 inte 

nämns något om läxor. Detta försvann ur styrdokumenten 1994, men lever ändå kvar som ett 

starkt inslag i många elevers vardag (Svensén, 2013).  

Då det är upp till varje enskild lärare i Sverige att ta ställning till huruvida läxor ska ingå i 

skolans verksamhet eller inte, blir det intressant att undersöka lärares förhållande till läxor samt 

utsagor i tidigare forskning och ställa det i relation till olika teorier om lärande och utbildning. 
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Litteraturöversikt 

Den tidigare forskningen syftar dels till att ge en bild av behovet av studien, dels för att besvara 

en av studiens frågeställningar. Inom litteraturöversikten finns även ett avsnitt som presenterar 

studiens teoretiska utgångspunkter, dessa delar ger förutsättning för diskussion kring läxor utifrån 

utsagor i tidigare forskning samt studiens intervjuade lärare.  

Tidigare forskning 

Här presenteras en del av den forskning som bedrivits inom ämnet för att belysa studieobjektet 

läxor, ett fenomen som det i Sverige forskats relativt lite om. Internationellt finns det däremot en 

hel del forskning, främst om läxors nytta och effekter (Westlund, 2007). Vid genomgång av 

tidigare forskning får man ett tydligt intryck av att amerikanska forskare dominerar 

läxforskningen (Cooper, 2007, 2001; Cooper & Valentine, 2001; Epstein & Van Voorhis, 2001; 

Patall, Cooper & Harrisson, 2008; Carr, 2013). Men det finns en del svenska forskare som 

intresserat sig för ämnet (Hellsten, 1997; Westlund, 2007; Österlind, 2001; Strandberg, 2013).  

 

Vad är en läxa?   

Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet läxa ”avgränsad skoluppgift för hemarbete” (NE, 

2014). Harris Cooper (2007, s.4) definierar läxor som en uppgift som elever får från sina lärare 

och som är menad att göra utanför skoltid. Ingrid Westlund (2007) beskriver att de definitioner 

som finns ofta handlar om en uppgift som eleverna gör hemma eller inte arbetar med under 

skoltid. Hon beskriver även läxan som en ”svårfångad hybrid”, i gränslandet mellan skola och 

hem.  

Eva Österlind (2001) försöker beskriva variationen i vad begreppet läxa kan innebära och 

uttrycker att en läxa kan vara obligatorisk eller frivillig, omfattande eller kort, den kan ges till 

nästa dag eller om en vecka. Den kan gå ut på att förbereda, öva, repetera, producera, 

sammanfatta eller värdera, och syfta till att kompensera frånvaro, bristande framsteg eller 

integrera olika aspekter (Österlind, 2001, s.19). 

Jan-Olof Hellsten redogör i sin tur för sju innebörder av läxan som han funnit i den offentliga 

diskursen (Hellsten, 1997, s.211-215): 

 
1. Förberedelse: Elever läser läxor som förberedelse inför förhör och prov. Läxorna ska 

även lära elever att ta ansvar, tänka själv och på så sätt förberedas inför kommande 
skolstadier och framtiden.  

2. Tidsstruktur: Elevernas fritid får sin struktur av läxor, även familjens.  
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3. Kontroll och styrning: Läraren kontrollerar eleverna genom läxgivning och förhör. Ibland 
kan ansvaret överlåtas till eleverna så att det får kontrollera varandras läxor. Målet är att 
eleverna får lära sig självkontroll och inse att läxorna är för deras egen skull.  

4. Kärlek och omsorg: Läxor tros kunna leda till intimare familjerelationer. Föräldern får tid 
att visa omsorg och intresse för sitt barns skolarbete.  

5. Identitet och status: Läxor ger bekräftelse på att eleven börjat i skolan. Den kan även 
markera ämnesstatus.  

6. Gemenskap och kontakt: Läxor representerar kontakten mellan skola och hem.  
7. Arbetsprestation: innebär att läxan ses som arbete som görs på övertid. Skillnaden mellan 

elevers arbete och vuxnas, är att elever förväntas ta med sitt arbete hem och göra det på 
sin fritid. 

Även Cooper (2007, s.5-7) har beskrivit att begreppet läxa innebär en stor variation och redogör 
för märkbara skillnader i mängd, svårighetsgrad, syfte, vilka färdigheter som används, hur pass 
individualiserad läxan är, om den är frivillig eller obligatorisk, tidsåtgång samt om läxan är avsedd 
att göras enskilt eller tillsammans med andra.  

 

Läxan som fenomen i  pedagogisk l i t t eratur  

Hellsten har skrivit ”Läxor är inget att orda om” som publicerades i tidskriften ”Pedagogisk forskning i 

Sverige” år 1997. Artikeln syftar till att undersöka hur läxor framställs i den offentliga diskursen. I 

artikeln redovisas en litteraturgenomgång av ett antal texter som Hellsten ansett vara 

representativa, det vill säga litteratur som rimligtvis bör behandla läxan som fenomen (Hellsten, 

1997, s. 205-206).   

De texter som Hellsten granskat är bland annat de äldre läroplanerna. I Läroplan för grundskolan 

från 1962 (Lgr 62) beskrivs hemuppgifter som ett väsentligt inslag i elevernas ”arbetsfostran” och 

som ett sätt att befästa kunskaper och färdigheter. I läroplanen från 1969 (Lgr69) betonas det att 

hemuppgifter bör vara frivilliga för eleverna i största möjliga utsträckning. Medan läroplanen från 

1980 (Lgr 80) beskrivs som den läroplan som återinför läxor i skolan, genom att hemuppgifter 

återigen nämns som en del av skolans arbetssätt. Det skrivs även om ”arbetsfostran” och om 

hemuppgifter som ett sätt att befästa kunskaper och färdigheter (Hellsten, 1997, s. 206).  Hellsten 

skriver även att läxor under 1990-talet återigen fått tillbaka sin status som arbetsmetod i 

grundskolan. Däremot försvinner begreppet läxa ur 1994 års läroplan (Lpo 94), styrdokument 

och skollag (Hellsten, 1997, s.207).  

Hellsten har även granskat texter som ingått i lärarutbildningen i Uppsala läsåret 96-97, 

lärarhandledningar och andra pedagogiska texter, bland annat studietekniska skrifter och olika 

tidskrifter.  Han nämner även att han på internet funnit ett stort utbud av system för läxor och 

tankar om läxor, men att forskningsrapporter varvas med erfarenhetsbaserade resonemang och 

rena spekulationer. Hellsten avslutar sin studie dels med att klargöra att litteraturgenomgången 
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som redovisats inte kan ses som fullständig, men ändå kan användas som utgångspunkt för 

fortsatt analys av annan litteratur och konkret verksamhet. Dels de tendenser han 

uppmärksammat, vilka är att läxan sällan nämns i granskade texter och i den mån som den gör 

det problematiseras den inte som arbetssätt. Hellsten menar att läxor inte ses som något värt att 

orda om (Hellsten, 1997, s.205-209). 

 

Läxan som s lag fä l t   

Läxor sett ur ett historiskt perspektiv 

Cooper (2007) beskriver ur ett amerikanskt perspektiv hur man betraktat läxor över en 

hundraårsperiod.  I början av 1900-talet såg man hjärnan som en muskel som kunde tränas och 

stärkas genom repetition. Läxor var ett sätt att disciplinera barns intellekt vilket gjorde att man 

var positivt inställd till läxor. Att memorera multiplikationstabellen, ord och datum ansågs vara 

bra mentala övningar som ledde till förvärvad kunskap. Memorerande övningar var dessutom lätt 

för barnen att göra hemma. Under 1940-talet skiftades fokus från repetitionsträning till 

problemlösning. Detta bidrog till att läxan inte längre ansågs fördelaktig då den var nära 

förknippad med repetition av material. Dessutom uppfattades läxor som ett intrång på elevernas 

fritid, vilket bland annat uttrycktes av en rörelse som kallades ”the life-adjustment movement”. 

Under ett sent 1950-tal vände trenden igen då Sovjet skjutit upp satelliten Sputnik. Detta gjorde 

amerikanerna oroliga för att skolsystemet lämnade eleverna oförberedda inför framtidens 

komplexa teknologi. Såväl som att dem inte skulle kunna konkurrera med deras ideologiska 

motståndare. Lösningen på problematiken ansågs vara mer läxor för att påskynda 

kunskapsinhämtningen. Vid mitten av 1960-talet vände trenden igen, läxor sågs som en onödig 

press på barnen. Föräldrar och andra vuxna uttryckte oro för att läxor tog tid ifrån deras barns 

sociala upplevelser och utomhusaktiviteter. Moderna inlärningsteorier ifrågasatte värdet av läxor, 

och möjliga psykiska konsekvenser av för mycket läxor framträdde. Men vid mitten av 1980-talet 

hade läxor ett gott anseende igen. Detta på grund av landets nedåtgående skolresultat och en 

ökad oro inför dess förmåga att konkurrera på den globala marknaden.  Påtryckningar för mer 

läxor fortsatte in på 1990-talet och drevs på av pedagoger och föräldrar som ansåg att läxor var 

ett sätt att möta de allt hårdare kraven (Cooper, 2007, s.2-3; Cooper & Valentine, 2001, s.145-146; 

Strandberg, 2013, s.329).  

Med 2000-talet kom motreaktioner från föräldrar som oroade sig för att deras barn utsattes av 

för mycket stress på grund av läxor. Dagstidningar och andra tidskrifter var fyllda av artiklar om 

stressade barn. Media talade om upprörda föräldrar som kände att deras barn överbelastats med 

läxor och om pedagoger som pressats till att förbättra skolresultaten (Cooper, 2007, s.4).  

Genom 1900-talet fram till idag har åsikter om läxors värde skiftat mellan att vara 

läxbejakande och läxkritiska. Läxvågorna i Sverige överensstämmer inte helt oväntat med 
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skiftningarna i USA, med en viss förskjutning (Westlund, 2004, s.34). Läxan har tidvis betraktas 

som ett sätt att höja ett lands kompetensnivå och konkurrenskraft i USA och Sverige (Westlund, 

2007, s.82; Österlind, 2001, s.18).  Andra perioder har fokus riktats mot oroade föräldrar och 

stressade elever som förlorar sin fritid. Men trots diskussioner för och emot läxor har inte 

mängden läxor förändrats särskilt mycket från 1950-talet och framåt (Cooper, 2007, s.3-4). 

 

 

Föräldramedverkan och hemmiljö 

 

Cooper (2007, s.58-59) beskriver hemmiljöns betydelse för att kunna göra läxan på ett bra sätt. 

Familjers resurser varierar, inte endast de ekonomiska utan även resurser i form av tid. Cooper 

talar om faktorer som kan påverka läxläsningen, om föräldrarna arbetar länge eller har möjlighet 

att vara hemma på eftermiddagen, hur många barn det finns i hushållet eller om det finns 

möjlighet att sitta hemma i lugn och ro.  

Cooper, Patall och Robinsson (2008, s. 1042) beskriver olika sätt för hur föräldrar kan hjälpa 

sitt barn med läxor. Det kan vara att ordna plats och ta fram material; kommunicera med läraren 

om barnets läxor; ha uppsikt över barnets läxarbete; ha regler för när, var och hur läxan ska göras; 

svara på frågor och samtala med barnet om läxan eller att ge feedback.  

Föräldrars medverkan i läxläsandet kan vara en positiv eller negativ upplevelse. En del barn 

upplever att läxan blir roligare om föräldrarna är involverade och blir genom det mer 

uppmärksamma, har en mer positiv inställning samt finner sina läxor mindre svårhanterliga. 

Föräldramedverkan är särskilt viktig för yngre barn som saknar en inre drivkraft och som är i 

skedet av att skapa en studievana.  Föräldrar som är involverade i sitt barns läxor får också tillfälle 

att visa sitt barn att skolan, läxor och lärande är viktigt. Forskning har visat att föräldrars attityder 

till skolan och läxor påverkar utvecklingen av barnets attityd inför dessa moment. Det finns även 

de föräldrar som anser att skolan och läxor är värdefulla, men trots det inte har tillräckliga 

kunskaper för att hjälpa sitt barn. Föräldrars medverkan kan föra med sig en del negativa 

upplevelser som kan orsaka spänning mellan förälder och barn genom ökad frustration, trötthet 

och besvikelse (Cooper, Patall & Robinsson, 2008, s.1042-1043).  Lucas Forsberg (2009) har 

studerat olika hem för att se hur familjer samverkar i vardagslivet. I hans studie har läxan haft en 

framträdande roll som möjlig konfliktbärare, då föräldrar och barn har olika syn på när och hur 

läxan ska göras. Han menar att barnet har ett ansvar att göra läxan och föräldern har ett ansvar 

för att läxan blir gjord, sen menar han även att föräldrarna oftast vill att läxan ska göras först, 

innan lek och fritid, och barnet vill hellre göra tvärtom (Forsberg, 2009).  
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Elever och läxor 

 

Westlund (2004) har utfört en studie vars syfte var att synliggöra elevers upplevelser av tidens 

betydelse i skolsammanhang. Studiens empiri var uppsatser som eleverna skrivit utifrån 

Westlunds direktiv. Hon bad dem att beskriva hur de tänker om tid och många elever tog upp 

läxor, trots att det inte nämndes i uppgiften. Genom uppsatserna framgår det att eleverna har 

svårt att se läxan som en möjlighet. I många fall anses den finnas på grund av någon brist, som till 

exempel dålig självdisciplin, planeringsförmåga, ansvarstagande, ineffektivitet eller höga 

ambitioner. Det framkom även i uppsatserna att en del elever måste välja mellan sitt skolarbete 

och fritidsaktiviteter, att de elever som inte prioriterar skolan får skylla sig själva samt att läxor 

inte associeras med lärande, utan istället något som måste göras. 

Österlind (2001) har utfört en studie om elevers förhållningssätt till läxor och skriver att 

elevernas syn på läxor varierar. Från att se läxor som en typ av bestraffning till att se dem som en 

nödvändighet för sitt eget lärande. Det finns även elever som inte ser några andra skäl till läxan 

än att det skulle vara en tradition (Österlind, 2001, s.54).  I studien frågade hon även eleverna hur 

det skulle se ut om de fick bestämma själva, det vanligaste svaret var ”inga läxor alls”. Från de 

elever som anser att läxor är bra och behövs, kommer istället olika förslag till förbättringar. Några 

av förslagen var att de vill ha bättre samordning mellan lärarna så att läxorna inte hopar sig, färre, 

mer varierande och kreativare uppgifter. Elevernas förslag berör även undervisningen i allmänhet, 

de är kritiska till ytinlärning och tillägnande av faktakunskaper, och poängterar vikten av 

förståelse. Eleverna uttrycker även kritik mot lärare för passivitet när det handlar om elever som 

har det svårt i skolan. De menar att lärarna måste hjälpa dem vid ett tidigt stadium. En elev som 

har det svårt att ta itu med läxor behöver få uppmärksamhet och beröm när den gjort sin läxa. 

Österlind (2001, s.54-55) konstaterar att läxor kan innebära fördelar för en del elever och 

frustration för andra, en del elever kan dra nytta av läxor medan andra hamnar efter. Hon 

hänvisar till Cooper (1989) som menar att läxor kan bidra till att öka skillnader mellan elever och 

till en elev i hennes studie som säger att läxor kan fungera utjämnande, och konstaterar att båda 

kan ha rätt. Hon diskuterar vidare läxors funktion och frågar sig om läxor fungerar 

kompensatoriskt för elever som behöver studiero och mer tid, eller om det stärker sociala 

skillnader? Generellt så utgår läraren från att eleven kan om den vill, men då hamnar ansvaret för 

framgång eller misslyckande istället på den enskilda eleven och på det viset menar Österlind att 

faktorer som eleven själv inte kan styra över förnekas. Vidare uttrycker hon att skolan via läxor 

bjuder in faktorer som föräldrars utbildningsnivå och frågar sig om det verkligen är rimligt. Om 

det är skolans uppgift att förbereda barn från mindre studiemotiverade hem för högre studier, så 

kan läxor fungera ibland. Men om skolans mål är att eleven ska förvärva sig ett ”grundläggande 

förhållningssätt till sig själva, sina medmänniskor och omvärlden, så kanske inte individuellt arbete i hemmet, med 

förhör och betyg som drivkraft, är det optimala?” (Österlind, 2001 s.58). 
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Lärares avsikter 

Läraren tilldelar och utformar läxor, vilket ställer krav på reflektion över både utformning och 

syfte med de uppgifter som eleverna tilldelas. Uppgifterna ska både engagera och hjälpa eleverna 

att nå målen. Läxor speglar inte bara lärarens kunskap om läroplanen utan även deras förståelse 

för deras elevers olika förmågor, behov och hemförhållanden (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 

181). Epstein & Van Voorhis (2001) har utfört en studie där lärares avsikt med läxor står i fokus.  

I studien sammanfattas olika anledningar till varför lärare ger ut läxor till sina elever: 

- För att öva färdigheter som eleven lärt sig i skolan och befästa kunskap.  

- Att förbereda elever för kommande lektion eller för att göra färdigt sådant som inte 

hunnits med på lektionerna.   

- Läxor kan öka elevers engagemang för olika uppgifter.  

- För att utveckla elevers förmåga att vara ansvarstagande, planera sin tid, deras 

självförtroende, känsla av bedrift samt för att hitta en studieteknik. Elever måste även lära 

sig att hantera olika störningsmoment som finns hemma.  

- För att uppmuntra positiv kommunikation mellan föräldrar och barn genom att framkalla 

konversationer hemma om vad barnet lärt sig i skolan, att uppskatta lärande tillsammans 

och utbyta idéer. Läxor gör det även möjligt för föräldrar att stötta sina barn i skolarbetet.  

- Läxor är ett sätt att informera och involvera föräldrarna i skolarbetet samt deras barns 

kunskapsutveckling.   

- Läxor kan uppfylla allmänhetens, föräldrarnas och elevernas förväntningar, då det finns 

ett upplevt socialt tryck på skolor och en professionell lärare att ge läxor.  

- Som en bestraffning och för att tillrättavisa problem med uppförande eller produktivitet. 

Att tilldela läxor som en bestraffning förnekas idag av många lärare som en orsak till 

deras läxgivande. En del forskning beskriver läxan i sig som en bestraffning, med 

hänvisning till dåligt utformade eller alltför betungande läxor som förvirrar och frustrerar 

elever.  

Kralovec och Buell (2000, s.34) skriver att lärare tenderar att lära ut på samma sätt som de själva 

blivit lärda. En del lärare antas använda läxor av ren rutin eftersom de själva haft det under sin 

skolgång. Författarna redovisar även ett antal skäl till läxor, vilka var; att läxor utvecklar 

självdisciplin, ökar prestationer, uppfyller förväntningar från omgivningen, ökar skoldagens längd 

utan att öka antalet timmar i skolan och skapar kommunikation mellan skola och föräldrar.  

Strandberg (2013, s.332) skriver även att läxor används som ett verktyg för att samla in 

information om elevers förståelse och kunskapsutveckling.  
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Effekter   

John Hattie, professor i utbildningsvetenskap, finner i sin metastudie ”Synligt lärande”, att läxors 

effekt på lärande är positiv men låg, den hamnar på plats 88 av sammanlagt 138 faktorer som 

påverkar lärande (Hattie, 2009).  

Hattie och Cooper har även gjort två oberoende studier som visar att de positiva effekterna med 

läxor är mindre för de yngre och större för de äldre eleverna (Cooper 2007; Hattie, 2009). Cooper 

(2007, s. 31) beskriver möjliga orsaksförklaringar och hänvisar först till den forskning som gjorts 

inom den kognitiva psykologin, som visar att yngre elever har svårare att borste från onödig 

information och störande moment i sin omgivning, och på grund av det kan ha svårare att 

studera hemma. För det andra menar Cooper att yngre elever även har en mindre utvecklade 

studievana (Cooper, 2007, s.31). Hattie finner orsaksförklaringar som att yngre elever inte mäktar 

med självständiga arbetsuppgifter, att de inte kan skilja på väsentlig och oväsentlig information 

samt att de lätt blir distraherade. För yngre elever som möter svårigheter i samband med läxor 

kan känslan av misslyckande påverka deras motivation på ett negativt sätt (Hattie, 2009).  

Hellsten (1997) skriver att forskningen om läxors effekter visar otydliga och osäkra resultat. En 

del forskare finner ett positivt samband mellan läxor och elevers resultat medan andra finner 

motsatsen eller inga samband alls.  

 

Fördelar med läxor 

Läxor lär enligt en del studier, eleverna att ta ansvar, planera sin tid, öva färdigheter och att 

använda sin fritid till att lära. Läxor ska även öka engagemanget för skolarbetet och förbättra 

studievanor samt informerar föräldrar om skolarbetet och främja samvaron mellan barn och 

föräldrar (Cooper, 2007, s.4-8; Epstein & Van Voorhis, 2001, s.181, Cooper & Valentine, 2001, 

s.146; Kralovec & Buell, 2000, s.34).  

Cooper (2007, s.8-10) skriver om positiva effekter som delas in i olika kategorier: Omedelbara 

akademiska effekter, vilka är förvärvande av kunskaper och ökad förståelse; Långsiktiga akademiska 

effekter, läxor förväntas stärka det kritiska tänkandet och förmåga att bearbeta information. 

Uppmuntra elever att lära sig under sin fritid, förbättra elevers attityder gentemot skolan samt 

deras studieteknik; Icke-akademiska effekter, är färdigheter som eleverna kommer att ha nytta av 

även utanför skolan. Läxor innebär oftast att klara av uppgifter med mindre tillsyn och 

tidsrestriktioner. På grund av det sägs läxor stärka elevers självdisciplin, förmåga att planera och 

utveckla en mer självständig problemlösning; positiva effekter i hemmet, läxor kan skapa en barriär 

mellan skola och hem. Genom läxor ser föräldrar vad deras barn gör i skolan och kan själva 

involveras och visa intresse för deras barns skolgång (Cooper, 2007, s.8-9). 

Carr (2013, s.169) skriver att om läxor används på rätt sätt av läraren så kan det vara ett bra 

verktyg för att stärka det lärande som sker i klassrummet (forts. under kategori utformning och 

uppföljning).  
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Nackdelar med läxor 

Studier som visar att läxor kan få en negativ effekt för de ungas lärande och prestationer skriver 

om potentiella konsekvenser som handlar om social orättvisa och individuella kostnader.  Med 

social orättvisa hänvisar man till ofördelaktigheter för elever utan goda resurser i hemmiljön, 

ökande skillnader mellan hög- och lågpresterande elever och ökande risker för fusk. Individuella 

kostnader benämns som minskad motivation, stress och begränsad tid för andra aktiviteter 

(Westlund, 2004, s.36).  

Medan en del studier argumenterar för att läxor har en positiv inverkan på elevers inställning 

inför skolarbetet, så argumenterar andra för att elever istället påverkas negativt. Ett argument för 

negativ påverkan är en så kallad ”mättnads effekt”, som utgår från att elever kan överexponeras, 

genom att dem lägger för mycket tid på skolarbete. På det viset underminerar läxor positiva 

attityder, studiemotivation och kan leda till psykisk eller känslomässig utmattning. Läxor kan även 

begränsa föräldrars och barns fritidsaktiviteter. Förespråkare av fritidsaktiviteter poängterar att 

läxor inte är det enda sättet för elever att lära efter skoltid. Då flera fritidsaktiviteter lär ut vad 

som kan anses vara viktiga förmågor och färdigheter i både skolvärlden, arbetslivet och i 

vardagen (Cooper, 2007, s.11).  

Strandberg (2013, s.329) lyfter att läxor kan uppfattas negativt för föräldrar och barn, då det 

kan vara en orsak till en del konflikter i hemmet. Att involvera föräldrar i skolarbetet kan även ha 

negativa konsekvenser för barnets lärande. En del föräldrar pressar sina barn och ställer 

orealistiska förväntningar. Föräldrar kan även skapa förvirring om de är obekanta med materialet 

eller om deras tillvägagångssätt skiljer sig avsevärt från skolans. Ett annat problem med att 

involvera föräldrar är att det i vissa fall övergår från att vara handledning till fusk (Cooper, 2007, 

s.11). Fusk kan även förekomma i form av att skolkamrater kopierar varandra på grund av 

mindre tillsyn och handledning (Cooper, 2007, s.12).  

En del argumenterar för att läxor ökar skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever. Då 

föräldrars möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna varierar (Westlund, 2007, s.8). Även att 

högpresterande elever från välställda hem har bättre chans till föräldramedverkan och gynnande 

resurser än de lågpresterande eleverna (Cooper, 2007, s.12).   

Läxor antas av en del, träna barn i att ta ansvar. Westlund (2007) skriver däremot att läxor för 

en del barn istället handlar om att inte ta ansvar. Genom att visa ett ointresse för skolan, att inte 

kunna planera sin tid, att skapa ett individuellt schema som inte följs och inte ha dåligt samvete.  

 

Utformning och uppfö l jning  

Läxor kan utformas och följas upp på många olika sätt.  Vad som påverkar läxans utformning är, 

till exempel syftet med läxan, läxans mängd och storlek, svårighetsgrad, och valmöjligheten som 

eleven har mellan olika uppgifter och svårighetsgrad (Cooper, 2007). 



 11 

Carr (2013, s.169) skriver att läxor, om de används på rätt sätt, kan vara ett bra verktyg för att 

stärka det lärande som sker i klassrummet. Men läraren måste samtidigt vara medveten om att 

läxor kan vara en utmaning för en del elever, speciellt för elever med särskilda behov. Carr (2013, 

s. 174) har utifrån tidigare forskning sammanfattat vad som gör en läxa effektiv. Hon beskriver 

fem karaktäristiska drag för en bra läxa, som identifierats i den tidigare forskningen: syfte, 

effektivitet, ansvar, kompetens och estetisk attraktion. Med syfte menas det att lärare inte bör ge ut läxor 

som en del av en rutin utan endast när det finns ett specifikt syfte. Eleverna ska även förstå dess 

syfte och känna att läxan är meningsfull. Läxor bör inte innehålla moment som eleverna inte haft 

genomgång på i skolan, utan stärka det lärande som skett i klassrummet och informera läraren 

om elevernas förståelse. Eleverna ska ha en klar bild över vad som ska göras och hur det ska 

göras innan de lämnar skolan. Effektivitet innebär att läxor inte ska ta för mycket tid och bör 

uppmana eleverna till tänkande. Läxor bör inte vara för långa, då elever som spenderar för 

mycket tid på läxor presterar sämre än elever som spenderar mindre tid. En del skolor reglerar 

tidsåtgången med hjälp av riktlinjer som ökar succesivt med årskurserna. Välstrukturerade 

uppgifter har även en passande svårighetsgrad, de bör inte vara för lätta eftersom detta kan leda 

till att eleverna blir uttråkade, inte heller för svåra då det istället kan leda till frustration (Carr, 

2013, s.174). Ansvar innebär att eleverna involveras genom att de till exempel erbjuds 

valmöjligheter eller att uppgifterna utgår från deras intressen. Elever som känner en viss koppling 

till uppgiften antas lära sig mer och vara mer motiverade. Uppgifterna bör även utformas så att 

eleverna har relativ stor chans att lyckas, när elever känner sig stolta över sin prestation så känner 

de ett större ansvar inför sitt eget arbete. Kompetens innebär att eleverna ska känna sig kompetenta, 

läxor bör inte innehålla sådant som eleverna inte antas klara på egen hand. Carr (2013, s.174) 

skriver att man ska överge tanken om att alla elever måste ha samma läxor utan att dessa bör 

individualiseras. Svårighetsnivån bör anpassas utefter eleven.  Estetisk attraktion, läxors utseende är 

en viktig del i utformningen, elever i alla åldrar uppskattar och motiveras av uppgifter som är 

visuellt tilltalande. Lite information, tillräckligt med utrymme att skriva svar och bilder får 

uppgifter att se roliga och inbjudande ut (Carr, 2013, s.175).  

Uppföljning från läraren kan enligt Cooper (2007) variera på fyra sätt: det första är att lärare 

kan demonstrera hur uppgiften skulle ha utförts, antingen enskilt eller i klassen; lärare kan 

betygssätta i form av en bokstav eller siffra, som kan utgöra en del i utvärdering av eleven; läraren 

kan även ge eleven muntlig eller skriftlig kritik eller beröm med syfte att belöna rätt svar eller 

straffa felaktigt och det sista är att läraren kan ge eleven icke-verbal belöning i form av 

exempelvis godis eller att eleverna får sluta tidigare från en lektion. Cooper berättar att tidigare 

forskning indikerar att någon form av uppföljning är viktig att ge men inte för vilket sätt som är 

att föredra (Cooper, 2007, s.51).  

I boken Opptur och nedtur (2013) publicerades en jämförelse av Sverige, Norge och Finland. 

Utifrån statistik som är baserad på resultaten från TIMSS 2007 och 2011(en internationell studie 

som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8) undersöker 
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de dels läxors omfattning samt hur de följs upp från lärarens sida i respektive länder. Analyserna 

baseras på svar från lärare efter frågor angående detta. Studien visar att finska lärare i större 

utsträckning följer upp läxorna genom gemensam diskussion i klassrummet medan svenska och 

norska lärare rättar och ger tillbaka läxorna individuellt. Denna skillnad har påträffats i både 

matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8 (Gronmo, 2013, s.127 & 132).  Studien hänvisar 

även till att tidigare TIMSS-rapporter som visat att undervisningen i både Norge och Sverige 

lägger stor vikt vid individuella arbetsformer, vilket anses styrka det faktum att individualisering 

även gäller för det sätt som läxor följs upp på. Studien understryker betydelsen av att använda 

klassrummet som en social kunskapsarena och att diskutera läxor gemensamt i klassrummet, 

vilket även kan relateras till mer generella inlärningsteorier, särskilt i matematik har det visat att 

diskussion och reflektion i grupp har betydelse för elevers inlärningsmöjligheter och hänvisar 

bland andra till Vygotskij (Gronmo, 2013, s.134). 

Slutsats  

Det vi nu har redogjort för är utsagor om läxor i tidigare forskning. Det som berörts är bland 

annat olika definitioner av begreppet läxa, hur läxor framställs i pedagogisk litteratur och ur ett 

historiskt perspektiv. Vi har även redogjort för studier kring föräldramedverkan och 

hemförhållanden samt studier kring elevers förhållningssätt. Studier angående lärares avsikter 

med läxor har presenterats såväl som forskning om läxors effekter, utformning samt uppföljning. 

Tidigare forskning utgörs av tvetydiga svar som gör det svårt att finna stöd i läxfrågan.  

I nästa avsnitt kommer vi att följa upp med en presentation av studiens teoretiska 

utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkterna ger förutsättning för diskussion kring läxor 

utifrån tidigare forskning och studiens intervjuade lärare i förhoppning om att finna förståelse.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att söka förståelse för fenomenet läxor, har vi kommit att använda olika teorier om lärande 

och utbildning. Läxor är ett svårfångat fenomen, som kan utformas på många olika sätt och 

innehålla många olika arbetsmoment. Det är uppgifter som förväntas göras efter skoltid i en 

annan lärandemiljö än i klassrummet med läraren som handledare. Läxor antas vara ett verktyg 

för lärande och en slags förlängning av den undervisning som sker i skolan. Undervisning 

förutsätter antaganden om vad kunskap är och hur eleven tar till sig kunskap (Säljö, 2012, s.196), 

därför innehåller vårt teoretiska perspektiv de som anses vara de fyra ledande traditionerna inom 

den pedagogiska arenan; behaviorism, de kognitiva traditionerna, sociokulturellt perspektiv och 

pragmatism (Säljö, 2012, s.143).  
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Som komplement till de pedagogiska traditionerna och på grund av läxans lärandemiljö använder 

vi oss av Bourdieus utbildningssociologiska teorier samt begreppet motivation som är en 

betydande faktor inom allt pedagogiskt arbete.   

Behavior ism -  Skinner 

Behaviorismen definierar inlärning som en förändring av det yttre och observerbara beteendet 

och att lärande kommer från de fysiska erfarenheter som en individ gör (Säljö, 2000, s.52).  

Behaviorismen intresserar sig inte av tankar, känslor och andra inre beteenden, utan istället för 

miljöns betydelse för utvecklingen. Den behavioristiska traditionen hade sin början i slutet av 

1800-talet och kopplas till Pavlovs teori om betingning av reflexer och Watsons stimuli-respons-

förbindelser under början av 1900-talet (Maltén, 1997, s.114-115). Psykologen BF. Skinner (1904-

1990) kom att utöva ett stort inflytande över hur man såg på lärande (Säljö, 2012, s.144). Skinner 

sköt ifrån sig Watsons klassiska betingning och myntade begreppet operant betingning eller 

förstärkningsprincipen, som utgår från att individer tenderar att upprepa ett beteende när de upplever 

ett positivt resultat, exempelvis en belöning eller förstärkning av något slag. När ett beteende 

istället förstärks negativt eller ignoreras helt så kan det istället minska eller försvinna (Säljö, 2000, 

s.52). Förstärkningsprincipen är en anledning till att behaviorismen haft en stor påverkan på 

synen på lärande (Säljö, 2012, s.150).  Dagens pedagogik sägs ha lämnat den ursprungliga formen 

av behaviorism men delar av den lever kvar genom den traditionella skolundervisningen, med 

inslag av fråga-svar teknik, beröm, tillrättavisning, betyg, bockar i kanten och guldstjärnor. Man 

kan även se spår av den i en del hem som genom höjd veckopeng och saker ger belöning för 

goda prestationer. Enligt detta synsätt driver läraren eller föräldern på kunskapsutvecklingen med 

hjälp av yttre motivation. Denna teknik avtar dock långsamt för en mer helhetsbetonad 

kommunikation mellan lärare och elev men lever kvar i många klassrum (Maltén, 1997, s.116-

117).  

 

Kognit iv ism -  Piaget  

I den kognitivistiska traditionen beskrivs kunskap som mentala scheman eller kognitiva strukturer 

som förvaras i långtidsminnet och som aktiveras när vi behöver dem. Lärande innebär att 

människor tar in, bearbetar och kombinerar information samt att befästa information i 

långtidsminnet genom repetition (Säljö, 2012, s.161). Den kognitivistiska traditionen har lämnat 

viktiga bidrag till förståelse av kognitiva funktioner som vikten av tänkande, förståelse och 

motivation för mänskligt lärande, beskrivning av olika minnesfunktioner samt hur vi kan 

organisera på meningsfulla sätt (Säljö, 2012, s.163).  

Jean Piaget (1896-1980) ser människan som nyfiken och aktiv i grunden. Piaget presenterade en 

mognadsteori om människans olika genetiska utvecklingsnivåer, som beskrivs i fyra olika stadier; 
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sensoriskt-motoriskt stadium (0-2 år), för-operationellt stadium (ca 2 – ca 6 år), konkret 

operationellt stadium (ca 6 – ca 11 år) och formellt operationellt stadium (ca 11 – ca 15 år 

(Maltén, 1997, s. 123). Grundtanken är att lärande måste anpassas till det stadium som barnet 

befinner sig på. Enligt Piagets teori är det lönlöst att undervisa barn om sådant de inte är mogna 

för, den möjliga inlärningen begränsas. Maltén (1997, s.123) skriver att Piagets stadieindelning kan 

förstås som en vägledning om vad man kan förvänta sig av ett barn i en viss ålder, men att 

variationerna mellan barn är mycket stor. Han rekommenderar även att man vid uttolkning av 

Piagets idéer vänder sig till uttolkare, som gärna har större pedagogisk förankring, då Piaget var 

biolog och kunskapsteoretiker. Carlgren (2003) skriver att Piagets stadieteori satt sina spår i det 

pedagogiska tänkandet. Då elevernas utvecklingsnivå är det som ska sätta gränser för den 

inlärning som är möjlig, vilket ska visa sig i undervisningen och de uppgifter som eleverna får.  

I Piagets teorier är behovet av kognitiv aktivitet det som fungerar som en inre drivkraft hos 

människan. Här är inte yttre motivation i form av belöning nödvändig utan tillfredställelsen av att 

ha löst en uppgift är belöning nog, inre motivation (Biehler och Snowman, 1993, s.515; Maltén, 

1997, s.124).  

 

Sociokulture l l t  perspektiv  -  Vygotski j  

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs (1896-1934)  tankar om 

inlärning och utveckling. Vygotskij menar att barnet redan från födseln är en kommunikativ 

varelse, att lärande och utveckling ses som en ständigt pågående process. I det sociokulturella 

perspektivet är de kommunikativa processerna centrala för mänskligt lärande och utveckling 

(Säljö, 2000, s.36-37). Kunskap utvecklas i ett socialt samspel med andra individer och är kärnan i 

undervisningsprocessen. Vygotskij har myntat termen ”Den närmaste utvecklingszonen” som innebär 

skillnaden mellan det som barnet kan prestera på egen hand och det som barnet kan prestera 

tillsammans med en vuxen eller mer kapabel kamrat (Bråten, 1996, s.23).  Med handledning kan 

individen lösa problem som den annars skulle ha svårt att ta itu med på egen hand (Säljö, 2000, 

s.120).   

 

Pragmatism -  Dewey 

Den som har haft störst inverkan på skola och utbildning inom denna tradition är John Dewey 

(1859-1952), som menar att skolan har i uppgift att förbereda individen för de krav och 

möjligheter som finns i ett demokratiskt samhälle. För att lyckas med det måste skolan i sig vara 

en demokratisk organisation samt ge barn möjlighet att utveckla en förståelse som gör dem till 

verksamma medborgare (Säljö, 2012, s. 179-180). Skolan kan genom undervisning bygga vidare 
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på de erfarenheter som barnet har med sig sedan födseln. I skolan kommer barnet i kontakt med 

kunskaper och erfarenheter som inte är så lätt att införskaffa i vardagen. Dewey anser att 

pedagogen har en särskild uppgift i att organisera undervisningen så att barnet kan utveckla sina 

erfarenheter och att se till så att undervisningen successivt gör det möjligt för barnet att fördjupa 

sin förståelse av omvärlden (Säljö, 2012, s. 179-180).  

Dewey betonar språkets och kommunikationens roll i individens förvärvande av kunskap.  Att 

förmedla kunskap genom språk och kommunikation blir därför centralt i undervisningen, man 

frågar, klargör, läser, resonerar, argumenterar och analyserar. Dewey menar att det finns en fara 

med undervisning som utgår från en så kallad ”korvstoppningsmetod”, där inlärning sker genom 

ett passivt absorberande av kunskap. En sådan undervisning kan leda till att skolan blir en 

främmande värld som skiljer sig från den vardagen man är van vid, samt att lärande riskerar att bli 

något som eleven gör för skolans skull, inför till exempel förhör, och inte för sin egen skull. 

Dewey beskriver ett av skolans problem, som är att man överöser elever med fakta och 

information som måste inhämtas genom memorering och gör en tydlig skillnad mellan att känna 

till information och att faktiskt lära sig (Säljö, 2012, s. 181).  
  

Utbildningssoc io log i  -  Bourdieu  

Det mest grundläggande begreppet i Pierre Bourdieus (1930-2002) sociologi är symboliskt kapital, 

som av sociala grupper urskiljs och tillkännages ett värde, det vill säga en del människor, 

institutioner, examina, titlar etcetera erkänns ett värde som vilar på gruppers trosföreställningar. 

Ett återkommande exempel ur Bourdieus utbildningssociologiska studier är lärarnas förmåga att 

differentiera en del elever som begåvade, dessa elever har symboliska tillgångar, exempelvis ett 

medfött kulturellt kapital, en viss språkbehärskning etcetera (Broady, 1998, s.5-6).  

Med hypotesen om kulturellt kapital, gjorde Bourdieu det möjligt att göra ordning för de socialt 

ojämnt fördelade chanserna att lyckas i utbildningssystemet. Bourdieu menade att barn från de 

högre sociala klasserna redan från tidig barndom har ett överlägset kulturellt kapital, de är 

förtrogna med vissa kulturella särdrag, ett sätt att uttrycka sig i tal och skrift samt andra förmågor 

som skolan i övrigt uppmuntrar och belönar (Broady, 1985, s.29). Kulturellt kapital är den 

förkroppsligande förmågan att orientera sig i den ”finkultur”, som vi kallar det i Sverige, där 

förtrogenhet med klassisk musik och litteratur, konst, examen från respekterande lärosäten eller 

ett kultiverat sätt att uttala sig i tal och skrift premieras (Broady, 1985, s.53).  

I Bourdieus analyser av utbildningssystemet är det ett socialt system som upprätthåller en 

symbolisk ordning, som benämner värden, klassificerar människor och skänker framgång åt dem 

som är rätt förbereda hemifrån. Broady (1985, s.59) skriver att Bourdieu och Passeron i början av 

”La reproduction” från 1970, beskriver varje pedagogisk handling som en symbolisk våldshandling. 

Där ett visst kunskapsinnehåll, vissa förmågor och betydelser är värdiga att förmedla samt 

erkännas ett värde och andra inte (Broady, 1985, s.59).  
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Motivat ion – känsla av framgång e l l er  miss lyckande 

Alla lärare upplever förr eller senare en utmaning av att väcka elevers lust eller motivation till att 

lära (Biehler & Snowman, 1993, s.508). Motivation är ett centralt begrepp inom allt pedagogiskt 

arbete. Det är inte en egenskap hos individen, eller en ”vilja” som finns eller saknas, utan en följd 

av det bemötande man får och de erfarenheter man gjort (Jenner, 2004, s.15).   

Äldre teorier om motivation(hedonismprincipen, instinktsteorin, drivkraftsteorin och den 

kognitiva teorin) har lämnat viktiga bidrag till en förklaring, men dagens forskare har övergett 

tanken om att finna teorin, för att istället skaffa fördjupad kunskap och formulera teorier om 

delar av problemområdet.  

Jenner (2004) har gjort en begreppsbestämning som grundas på tre samverkande faktorer. Den 

första handlar om motivation som en inre faktor, en drivkraft som sätter igång 

handlingsförmågan. Den andra är att handlandet är riktat mot något, en målsträvan. Det kan 

handla om yttre mål eller belöningar som höga betyg, pengar eller andra människors uppskattning. 

Eller inre, glädje, stolthet och känsla av självförverkligande. Den tredje aspekten av motivation är 

samspelet mellan personens drivkraft och målen, som hänger samman med individens 

självförtroende, som påverkas av om målen uppnås eller inte. Att målen uppnås eller inte, 

kommer i sin tur påverka den inre drivkraften genom att den förändras eller förstärks (Jenner, 

2004, s.41-42). Motivationsprocessen påverkas även av individfaktorer, bland annat 

personlighetsdrag, värderingar och tidigare erfarenheter samt sociala faktorer, systemet av relationer 

och roller, andras förväntningar etcetera.  

Upplevelsen av framgång och misslyckande kan innebära olika saker för olika människor. 

Jenner (2004, s.53) hänvisar till Ferdinand Hoppe (1930-tal), som efter olika experiment 

konstaterat, att människor alltid tar sig an uppgifter med vissa förväntningar, som sedan kan 

förändras på grund av prestationer. Det personen på förhand uppfattar som möjligt kallar Hoppe 

för anspråksnivå. Beroende på om anspråksnivån uppnåtts eller inte kommer personen uppleva 

framgång eller misslyckande. Generellt så höjs anspråksnivån vid framgång och sänks vid 

misslyckande. Den kan även fungera som en ”skyddsmekanism” som gör det möjligt för 

individen att undvika upprepning av misslyckanden och minskad självtillit (Jenner, 2004, s.54).  

Framgång och misslyckande har en mängd orsaksförklaringar så som studiebegåvning, 

ansträngning, fysisk och psykisk förmåga, intresse för uppgiften, uppgiftens svårighetsgrad, 

tidigare erfarenheter, känslostämning, tur och otur, andras förväntningar etcetera. Att ständigt 

uppleva en känsla av misslyckande försvagar självförtroendet, för att skydda sig kan individen 

visa passivitet eller aggressivitet och undvika att utsätta sig för risker. För att motverka 

konsekvenserna av ett ständigt misslyckande har man framhållit betydelsen av att varje elev får 

chans att upptäcka sina resurser. Alltför svåra eller lätta uppgifter har en negativ inverkan på 

eleven. Realistiska anspråk, är det som motsvarar elevens kapacitet och gör det möjligt för denne 

att uppleva känsla av framgång (Jenner, 2004, s.55-56).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra, dels hur ett urval av lärare i årskurs 4-6 

förhåller sig till fenomenet läxor, dels utsagor i tidigare forskning. Såväl som att belysa empirin i 

ljuset av olika teorier om lärande och utbildning. Genom detta vill vi skapa förståelse för 

variationer i åsikter gentemot läxor och nyansera den pågående debatten. 

 

Frågeställningar 

- Vilka olika sätt finns det att tala om läxor hos de olika lärarna?  

- Vilka utsagor kommer till uttryck om läxan i tidigare forskning?  

- Hur kan de två ovanstående frågorna förstås i relation till olika teorier om lärande och 

utbildning?  
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Metod 

Metod för datainsamling 

Studien tar sin utgångspunkt ur syfte och frågeställningar och valet av metod är dels en kvalitativ 

intervjustudie som syftar till att undersöka lärares sätt att tala om fenomenet läxor, dels en 

gedigen genomgång av tidigare forskningsläge för att synliggöra utsagor som kommer till uttryck 

om läxan. Anledning till val av kvalitativ intervju är att det ger möjligheter att registrera svar som 

är oväntade och följdfrågor kan ställas för att nå djupare svar (Esaiasson, 2012, s. 251). För den 

här studien har respondentintervjuer använts då det som eftersträvas är svarspersonerna själva 

och deras tankar om fenomenet läxa (Esaiasson, 2012, s. 228). Med hjälp av kvalitativa intervjuer 

vill vi som forskare försöka förstå den värld som de intervjuade lärarna själva upplever 

(Esaiasson, 2012, s. 253).  

I den kvalitativa metoden undersöks studieobjektet närmare för att få syn på nyanser och dess 

komplexitet (Patel & Davidsson, 2012, s.14). Vi utgår från en kvalitativ metod därför att 

undersökningen syftar att förstå hur ett specifikt forskningsområde och dess innehåll ser ut, samt 

människors tolkningar av ämnet.  

 

Genomgång av tidigare forskningsläge 

Genomförande och mater ia l  

För att undersöka vilka utsagor som kommer till uttryck om läxan i tidigare forskning utformades 

frågor som kom att ställas till materialet, Vad säger centrala studier inom området? Vad berör de 

för olika aspekter? Därefter genomfördes en sökning i databaser (sökord: läxa, läxor, homework), 

för att identifiera centrala studier inom området, både internationellt och nationellt, vi utgick även 

från forskningsöversikters referenser. Sedan bearbetades materialet genom översiktlig och 

grundlig genomläsning samt att nyckelbegrepp antecknades. Vi använde oss av en slags 

mättnadsprincip, som innebar att vi läste insamlat material till dess vidare läsning inte gav mera 

information. Efter genomgång av insamlat material ordnades innehållet i fem olika kategorier.  

 

Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervjustudie som denna bygger endast på ett litet urval lärare och syftar inte till 

statistisk generaliserbarhet, det vill säga resultatet är inte representativt för mellanstadielärare i 

allmänhet (Trost, 2012, s.34).  
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Urval 

Urvalet har avgränsats till lärare som undervisar i årskurs 4-6, från en mellanstor stad och från en 

mindre ort i Mellansverige. Vid kvalitativa intervjuer är det rimligt att begränsa sig till ett mindre 

urval av intervjuer för att undvika att det insamlade materialet blir för stort och svårhanterligt. 

Med många intervjuer finns risken för att materialet blir oöverskådligt, vilket kan göra det svårt 

att uppfatta viktiga detaljer (Trost, 2012, s.143).  Med det i åtanke valdes sex lärare för intervjuer; 

 

Lärare Gul: har arbetat som lärare i 38 år och undervisar i en årskurs 5 på en mindre ort. Ger 

läxor i matematik, svenska och engelska.  

Lärare Orange: har arbetat som lärare i 13 år och undervisar en blandad årskurs 4-5 i en 

mellanstor stad. Ger läxor i matematik och engelska.  

Lärare Röd: har arbetat som lärare i 28 år och undervisar i en årskurs 4 i en mellanstor stad. 

Ger förberedande läxor ibland annat SO och NO.  

Lärare Blå: har arbetat som lärare i 16 år och undervisar i en årskurs 6 på en mindre ort. Ger 

sina elever läsläxa.  

Lärare Grön: har arbetat som lärare i 13 år och undervisar i en årskurs 4 på en mindre ort. Ger 

läxor i matematik, svenska och engelska.  

Lärare Lila: har arbetat som lärare i 9 år och undervisar idag årskurs 6-9 i en mellanstor stad. 

Ger så kallade reflekterande läxor i matematik och NO.   

 

Urvalet skedde utifrån ett strategiskt övervägande, då vi utifrån några kriterier som kändes 

relevanta i sammanhanget valde ut deltagare för intervjuer (Trost, 2012, s.138).  

Ett kriterium var med hänsyn till lärarnas erfarenhet av skolvärlden. För att de skulle haft 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om fenomenet läxor, valdes lärare med en längre tids 

erfarenhet av yrket. Ett annat kriterium var att söka efter lärare som kommer från olika skolor 

som återspeglar en variation ifråga om social bakgrund. Ambitionen var att skapa ett urval som 

återspeglar en variation och signifikanta gemensamma mönster inom det varierade urvalet.  

Ett kriterium som vanligen tas hänsyn till är att det finns skillnader i kön men på grund av att 

män varit underrepresenterade i de skolor som kontaktats är samtliga deltagare kvinnor.  

 

Genomförande  

Studiens intervjuer har en låg grad av standardisering. Frågorna formulerades efter den 

intervjuades språkbruk och den intervjuade uppmuntrades till att styra ordningsföljden och sätta 

gränser för intervjuns innehåll. Följdfrågor formulerades beroende av den intervjuades svar, för 

att utveckla den intervjuades resonemang (Trost, 2010, s.39). Intervjun utgick från en 

intervjuguide som stöd (se bilaga 1) då den fokuserar på vissa teman som endast innehåller 



 20 

förslag till frågor och som knyter an till studiens problemformulering. Intervjuguiden utgick från 

ett halvstrukturerat upplägg och innehåller inte fasta svarsalternativ, utan syftet var att framkalla 

spontana beskrivningar från den intervjuades egen verklighet (Kvale, 2009, s.43). 

Intervjuerna genomfördes i klassrum på lärarnas respektive skolor efter överenskommelse. 

Detta bidrog till att intervjun kunde genomföras i en lugn och tyst miljö där risken för att bli 

störda var ytterst liten (Esaiasson, 2012, s.268). Efter godkännande från de intervjuade, spelades 

de in med hjälp av en mobiltelefon, detta för att man skulle kunna gå tillbaka och lyssna flera 

gånger vid transkribering. Inga anteckningar fördes ner under intervjuerna vilket medförde full 

fokus på samtalet (Trost, 2010, s.74) Ljudfilerna lades efter intervjuerna in på datorn för att 

säkerhetsställa att dessa sparades ordentligt. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter.  

 

Databearbetning och analysmetod  

Transkribering av de inspelade intervjuerna har skett successivt allt eftersom intervjuerna 

genomförts. Allt som sagts i intervjuerna har skrivits ner ordagrant, men när den intervjuade 

berört ämnen som för studien är irrelevanta har dessa kort kommenterats istället. Längre 

pauseringar, tonlägen och skratt har valts att inte transkriberas, för att göra det lättare att 

förmedla meningen i intervjupersonernas utsagor (Kvale, 2009, s.203). Efter transkriberingen 

skrevs intervjuerna ut i pappersform och analysarbetet inleddes. Första momentet var att läsa 

igenom de utskrivna intervjuerna ett flertal gånger för att skapa ett helhetsintryck av det 

insamlade materialet. Nyckelbegrepp togs sedan ut ur intervjuerna för att urskilja likheter och 

skillnader och därefter skapades två huvudkategorier och därunder olika underkategorier utifrån 

lärarnas olika sätt att tala om läxor. Dessa redovisas under avsnittet ”analys av empiri” för att 

besvara studiens första frågeställning. Under detta avsnitt redovisas även utsagor från tidigare 

forskning kortfattat och översiktligt för att besvara studiens andra frågeställning. I efterföljande 

avsnitt ”Diskussion” har vi valt att besvara studiens tredje frågeställning som kopplar studiens 

teoretiska perspektiv till de intervjuade lärarnas sätt att tala om läxor samt utsagor från tidigare 

forskning.  

 

Reflektion över metod 

Vår avsikt har varit att dels intervjua verksamma lärare med en längre tids erfarenhet av yrket, för 

att undersöka och förstå deras sätt att tala om läxor, dels en textanalys av tidigare forskning. 

Forskarens roll och förståelse är en viktig komponent inom den kvalitativa metoden då vi som 

forskare själva blir redskap för urval, datainsamling och analys. Eftersom vi inte är vana forskare 

har bearbetningen av materialet tagit längre tid än förväntat, detta på grund av en medveten vilja 

till försiktighet och noggrannhet i arbetsprocessen. Vår förförståelse av läxor var det som 
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motiverade oss men för att möta ämnet med öppenhet var vi noga med att skriva ner vår 

förförståelse innan vi påbörjade datainsamlingen. Vi är medvetna om att vår undersökning inte 

kan ge svar angående hur det egentligen ser ut i praktiken, utan enbart de intervjuade lärarnas sätt 

att tala om läxor, samt att det som anses vara centralt i den tidigare forskningen är tolkningar från 

vår sida. Risker med intervju som metod är att de intervjuade kan ge svar som de tror att vi vill 

höra. En annan riskfaktor är vår begränsade erfarenhet av intervju som metod, det är svårt att 

ställa frågor och följdfrågor.  Då vi ville locka fram de intervjuades sätt att tala om läxan 

uppmuntrades dem till att styra samtalet, intervjuguiden fanns istället som stöd vid tillfällen som 

den intervjuade kom in på andra ämnen, eller inte tog sig vidare i sitt resonemang på egen hand. 

Vid genomgång av tidigare forskning framkom det att de centrala studierna på nationell nivå är 

relativt få, vi valde trots det att avgränsa oss till studier som publicerats efter Lpo-94, då läxan 

togs ur styrdokumenten. Vår ambition har varit att tydligt visa vår arbetsprocess samt undersöka 

det som anges i vårt syfte och frågeställningar.  

 

Etiska överväganden 

Vid planering och genomförande av intervjustudien har vi tagit hänsyn till en rad forskningsetiska 

principer. Vilka har som syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Individskyddskravet står som utgångspunkt för forskningsetiska 

övervägande och konkretiserar i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002):  

Informationskravet: innebär att undersökningsdeltagare blir informerade om syftet med 

studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Att deltagandet är frivilligt och om 

rätten till att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet: innebär att deltagande ska lämna sitt samtycke och har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. På vilka villkor och hur länge de skall delta samt att de när som 

helst under studien kan avbryta sin medverkan utan följder. Deltagande får inte utsättas för 

opassande påtryckningar eller påverkan.  

Konfidentialitetskravet: innebär att alla uppgifter om deltagande ska användas på ett sådant 

sätt att det ska vara omöjligt för utomstående att identifiera enskilda eller grupper av individer. 

Nyttjandekravet: innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

och inte i kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Deltagande i denna studie har på förhand blivit informerade om studiens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Studien anger 

inte uppgifter som gör det möjligt att identifiera deltagande och de insamlade uppgifterna 

används endast i studiens syfte.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens empiriska underlag. Första delen sammanfattar de 

utsagor som kommer till uttryck om läxan i tidigare forskningsläge, alltså de utsagor som 

presenterats under avsnittet ”tidigare forskning” redovisas här kortfattat och översiktligt för att 

besvara studiens andra frågeställning. Därefter redovisas lärarnas olika sätt att tala om läxor i olika 

kategorier för att besvara studiens första frågeställning. 

 

Vad säger tidigare forskning?  

Här redovisas en översiktlig och sammanfattande genomgång av tidigare forskningsläge.  

 

Definitioner 

De definitioner som finns om vad en läxa egentligen är, internationellt såväl som nationellt, 

beskriver det som en uppgift som eleverna inte arbetar med under skoltid eller som eleverna gör 

hemma (Cooper, 2007; Westlund, 2007). Westlund beskriver läxan som en ”svårfångad hybrid” i 

gränslandet mellan skola och hem. En del försöker även beskriva variationen i vad begreppet läxa 

kan innebära i praktiken (Österlind, 2001; Hellsten, 1997; Cooper, 2007).  

 

Osynligt fenomen 

Hellsten (1997) har gjort en studie som undersökt hur läxan framställs i den offentliga diskursen. 

Vilket han gör genom en litteraturgenomgång av ett antal texter som beskrivs som representativa, 

det vill säga litteratur som rimligtvis bör behandla läxan som fenomen, pedagogisk litteratur. I 

dessa texter finner han att läxan sällan nämns och i den mån som den gör det problematiseras 

den inte som arbetssätt.  

 

Historisk överblick 

Cooper (2007) har gjort en historisk översikt som ur ett amerikanskt perspektiv beskriver hur 

läxan tidvis betraktats som ett sätt att höja ett lands kompetensnivå och konkurrenskraft. Under 

andra perioder har fokus istället riktats mot oroade föräldrar och stressade elever som förlorar sin 

fritid. Attityder kring läxans värde har skiftat mellan att vara läxbejakande och läxkritiska. 

Westlund (2004; 2007) och Österlind (2001) menar att det inte helt oväntat stämmer överens med 

läxvågorna som varit i Sverige. Cooper (2007) skriver även att mängden läxor, trots diskussioner 

som varit, inte förändrats särskilt mycket sen 1950-talet. 
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Föräldramedverkan och hemmiljö 

Cooper (2007) beskriver hemmiljöns betydelse, han konstaterar att familjers olika resurser 

varierar och syftar på ekonomiska såväl som tidsresurser. Han nämner att olika faktorer kan 

påverka läxläsningen såsom, hur långa arbetsdagar föräldrarna har, antal barn i familjen och 

möjlighet till lugn och ro. Cooper, Patall och Robinson (2008) nämner olika sätt föräldrar kan 

medverka i läxläsningen och beskriver även att deras medverkan kan vara en positiv eller negativ 

upplevelse. Forsberg (2009) har studerat hur den vardagliga samverkan fungerar i olika hem. I 

hans studie har läxan en framträdande roll som möjlig konfliktbärare på grund av föräldrars och 

barns olika syn på när och hur läxan ska göras. 

 

Elever och läxan  

Westlund (2004) utförde en studie för att synliggöra elevers upplevelser av tid i skolsammanhang. 

Studiens empiri var uppsatser av eleverna där de beskriver hur de uppfattar tid och många elever 

tog upp läxan, trots att de inte nämndes i uppgiften. Elever har svårt att se läxan som en 

möjlighet och den associeras inte till lärande, utan mer något som bara måste göras.   

Österlind (2001) har utfört en studie om elevers förhållningssätt till läxor och berättar att elevers 

syn på läxor varierar, från att se läxor som en bestraffning till en nödvändighet för sitt lärande 

eller som en tradition. Hon diskuterar ifall det är rimligt att skolan via läxor bjuder in faktorer 

som eleven själv inte kan styra över, om läxor fungerar kompensatoriskt eller om det stärker 

sociala skillnader. 

 

Lärares avsikter 

Epstein och Van Voorhis (2001) har undersökt vad lärare kan ha för avsikt med läxor. De finner 

att läxor kan ges för att öva färdigheter, förberedelse, öka engagemang, personlig utveckling, 

etablera kontakt mellan barn och föräldrar, kommunikation mellan skola och hem, förväntningar 

samt som en bestraffning. Kralovec och Buell (2000) skriver att lärare tenderar att lära ut på 

samma sätt som de själva blivit lärda och på grund av det används en del läxor av ren rutin. För 

övrigt uttrycker de att lärare ger läxor för självdisciplin, öka prestationer, kommunikation, 

förväntningar samt att förlänga skoldagen utanför skolan. Strandberg (2013) skriver att läxor 

används för att samla in information om elevers förståelse och kunskapsutveckling.  

 

Effekter 

Hattie (2009) finner i sin metastudie att läxor har en positiv men låg effekt på lärande. Cooper 

(2007) och Hattie (2009) har gjort oberoende studier som båda visar att de positiva effekterna 

med läxor är mindre för yngre elever. De beskriver orsaksförklaringar som att yngre elever inte 

mäktar med självständiga uppgifter, inte kan urskilja väsentlig information från oväsentlig, att de 
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lätt blir distraherade och inte har en studievana inne. Hattie skriver även att det kan påverka 

elevers motivation negativt om de upplever en känsla av misslyckande. Cooper (2007) beskriver 

positiva effekter som, förvärvande av kunskap, ökad förståelse, bearbeta information, kritiskt 

tänkande, förbättra attityder, studieteknik samt att uppmuntra elever att lära på sin fritid. Även 

självdisciplin, förmåga att planera, självständig problemlösning samt som barriär mellan skola och 

hem. Carr (2013) skriver att om läxor används på rätt sätt kan det stärka det lärande som sker i 

klassrummet.  

Westlund (2004) skriver om möjliga negativa konsekvenser som hon delat upp i social orättvisa 

och individuella kostnader. Cooper (2007) beskriver negativa effekter som att elever kan 

överexponeras, alltså att de lägger för mycket tid på skolarbete som kan leda till minskad 

motivation och psykisk eller känslomässig utmattning samt begränsa både föräldrars och barns 

fritidsaktiviteter. Cooper lyfter även att fusk kan förekomma då föräldrars handledning kan 

övergå till fusk eller så kan man kopiera skolkamrater etcetera. Strandberg (2013) beskriver att 

läxor kan bidra till konflikter i hemmet. Hellsten (1997) skriver att forskningen kring läxors 

effekter visar otydliga och osäkra resultat. 

 

Utformning och uppföljning 

Cooper (2007) menar att det som kan påverka läxans utformning är syftet, mängden och 

storleken, svårighetsgraden och valmöjligheten. Carr (2013) skriver att läxor kan stärka det 

lärande som sker i klassrummet om de används på rätt sätt.  Hon beskriver fem karaktäristiska 

drag för en bra läxa; syfte, effektivitet, ansvar, kompetens och estetisk attraktion.  

Läxans uppföljning kan se ut på fyra olika sätt enligt Cooper (2007), det första är att lärare kan 

demonstrera hur uppgiften skulle ha utförts, betygsätta i form av bokstav eller siffra, ge muntlig 

eller skriftlig kritik eller icke-verbal belöning. Gronmo (2013) har med sin studie visat att finska 

lärare i större utsträckning, följer upp sina läxor genom gemensam diskussion i klassrummet 

medan svenska och norska lärare rättar och ger tillbaka läxorna individuellt.  

 

Lärarnas olika sätt att tala om läxor 

Samtliga av studiens lärare använder sig av läxor som ett komplement till sin undervisning. Men i 

lärarnas utsagor finner vi en stor variation i hur de uttrycker sig om sina egna läxor och läxan i 

allmänhet. Vi har utifrån likheter och skillnader i lärarnas intervjuer skapat två huvudkategorier, 

som innehåller utsagor om Lärarnas avs ikter  och Lärarnas tv ive l . I den första talar lärarna om 

de läxor som dem själva har. I den senare beskriver vi den kritik som lärarna uttalar gentemot 

läxor. Inom dessa två huvudkategorier har sedan utsagorna delats in i underkategorier utefter 

likheter och skillnader i lärarnas uttalade syn på läxor, vilka exemplifieras med hjälp av citat.  
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Lärarnas avs ikter  

Tid 

En del av studiens lärare talar om läxor utifrån ett tidsperspektiv, antingen som ett sätt att ge mer 

tid eller ett sätt att kompensera för brist av tid. Lärare Gul beskriver sina läxor som ett sätt att ge 

eleverna mer tid till lärande ”Jag som har varit med så mycket tycker att det borde alltid vara läxor. För att 

jag tror att många behöver längre tid att få lära sig vissa saker och då kan dem få göra det i lugn och ro som en 

läxa.”  

Lärare Orange berättar att hon prövade att inte ha några läxor alls ett tag. Hon återgick dock till 

att ha läxor då hon tyckte att för mycket tid av lektionen användes till att lära sig glosor, vilket 

hon beskriver som ett slöseri med tid. Lärare Blå beskriver sin läsläxa som ett sätt att kompensera 

för tid. Hon menar att tiden i skolan inte räcker till då elever läser olika fort. Läxan blir då ett sätt 

att få eleverna att läsa lite varje dag.  

 

Öva och befästa 

Fler av studiens lärare beskriver läxan som ett sätt att repetera och färdighetsträna sådant som 

eleverna arbetat med under lektionstid. De uttrycker även att en läxa alltid bör vara en form av 

repetition och att man inte kan förvänta sig att eleverna ska lära sig något nytt på egen hand.  

Lärare Grön anser att en del moment behöver färdighetstränas in och exemplifierar det med hjälp 

av multiplikationstabellen som hon ger sina elever i läxa med jämna mellanrum. Lärare Lila 

berättar i sin tur om sin matematikläxa och uttrycker att en del elever behöver repetera, ”Har man 

matte tre gånger i veckan, ja då glömmer man där emellan oftast. Men om man sitter fem minuter varje kväll då 

påminner man ju hjärnan vad det är man håller på med, vad var det jag gjorde, vad ska vi göra nästa gång?”  

En del lärare talar om läxan som ett sätt att befästa kunskap och Lärare Gul har på grund av 

det svårt att tänka sig en skola utan läxor. Lärare Grön beskriver att den färdighetsträning som 

läxor antas möjliggöra i sin tur leder till djupare befästning av kunskap, på liknande sätt uttrycker 

sig Lärare Orange.   

 

Förberedelse 

Några av lärarna talar om läxan som en förberedelse genom att de utvecklar förmågor som de 

kan dra nytta av i framtiden. Lärare Grön beskriver läxan som ett sätt för eleverna att träna eget 

ansvar genom att se till att läxorna kommer hem och tillbaka till skolan, disponera sin tid och 

tänka självständigt. Lärare Lila anser att man inte kan kräva att eleverna gör sina läxor hemma 

men att man kan uppmuntra eleverna att lära för sin egen skull. Eleverna får tillfälle att öva på att 

läsa igenom och studera på egen hand. Genom läxor tror Lärare Gul att eleverna tränar upp en 

studieteknik vilket hon förklarar som en vana, ”Sen tror jag att man tränar upp en studieteknik genom att 
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bli van att sätta sig 20 minuter, en halvtimme varje dag.” Hon berättar även att läxor kan hjälpa eleverna 

att hitta en egen teknik för hur dem lär sig, vilket hon tror att de kommer ha nytta av i framtiden.  

En av lärarna berättar att hon frångått det hon kallar den traditionella läxan till att ha 

förberedande läxor, eleverna ska till exempel ta reda på olika saker om ett specifikt ämne inför en 

kommande lektion. Hon berättar att hon tycker att undervisningen blivit effektivare och säger 

”Jag kan öka svårighetsgraden på det jag undervisar om till en helt annan nivå och eftersom alla sitter med en 

ganska liknande förförståelse.” Enligt Lärare Röd är det sällan någon elev som inte gör läxorna, vilket 

hon tror beror på att de är tydligare och mer anpassningsbara efter elevernas olika förmågor. Hon 

menar att den förberedande läxan är flexibel för att elever lär sig på olika sätt och använder olika 

tillvägagångssätt, att en del lär sig genom att se, höra, läsa eller skriva.  

Reflektera  

Lärare Lila berättar att hon använder sig av det hon kallar reflekterande läxor. Hon ger eleverna i 

uppgift att de varje kväll ska tänka igenom vad de gjort under skoldagen och helst berätta för 

någon i sin familj. Eleverna kan även få som uppgift att göra en tankekarta som berättar vad man 

pratat om eller lärt sig på en lektion men även hitta exempel i vardagen, ”Är målet att förstå friktion 

och sen blir läxan vad hittar du för friktion ute i din vardag när du går hem? Då måste du ju reflektera, vet jag 

vad friktion är först och främst? Och då kopplas ju det tillbaka till lektionen och då reflekterar man ju tänker 

jag. Att de får koppla till sig själva och sin vardag.”  Lärare Lila anser att om man kan prata fritt om 

något så kan man det och därför föredrar hon de så kallade reflektionsläxorna.  

 

Uppföljning 

 

De flesta av lärarna talar om uppföljning av läxorna. Det är två som berättar att de följer upp sina 

läxor muntligt i klassen. Lärare Orange talar om sina förhör som traditionella glosförhör och 

berättar att hon rättar matematikläxan själv. Lärare Gul berättar hur viktigt hon tycker det är att 

följa upp läxor för att visa respekt gentemot eleverna som suttit och jobbat hemma. Hon anser 

att det annars inte är någon mening att ha läxor.  

 

Prestationer 

 

En del av studiens lärare talar om läxan som ett sätt att få bekräftelse på elevernas förståelse och 

kunskapsutveckling. Lärare Grön beskriver det som en bekräftelse på sin egen undervisning, ”Det 

kan ju vara så att fem elever har fel på samma sak, då tänker jag såhär, oj nu missade jag någonting när vi hade 

lektion. Då får jag bekräftelse på att det här måste vi göra om och det ger ju bekräftelse på min egen 

undervisning.” Hon berättar vidare att bekräftelsen ger henne chans att följa upp liknande uppgifter 

under lektionstid och att det är just det momentet hon är ute efter. På liknande sätt beskriver 

Lärare Orange sin avsikt med de egna matematikläxorna.  
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Några av de intervjuade lärarna tror sig se positiva effekter på elevernas prestationer och 

beskriver det som en övertygelse, men de ger inga konkreta exempel som stödjer att det är så.  

Lärare Lila berättar att hon kunnat se en förbättring av elevernas prestationer då hon under en 

period testat att ha regelbundna förhör på sina mattelektioner, ”Det var någon gång som jag provade att 

ha förhör på varje lektion jag hade och då blev det ju så att eleverna förstod att, ja men jag måste repetera för att 

komma ihåg, för det kommer ett förhör, jag måste lära mig. Sen blir ju det mer en press än vad det blir lustfyllt, 

att man vill lära sig för sin egen skull, men ja det gav högre resultat på de kapitlen som jag provade att göra det 

med.” Men hon berättar även att det inte är något hon fortsatt med då hon inte vill att eleverna 

ska känna den sortens press och stress över skolan.  

 

Känsla av framgång  

Två av lärarna beskriver den respons dem får från elever och föräldrar som övervägande positivt 

med få undantag. Lärare Gul beskriver att eleverna tycker att läxor är ganska bra men berättar att 

hon minns en elev som ifrågasatt varför de har läxor och varför de inte kan lära sig allt i skolan 

istället. Hon berättar att hon bemött det med att förklara att elever lär sig olika fort, att en del 

behöver längre tid på sig för att lära. Lärare Grön berättar att hon brukar ha en gemensam 

diskussion med föräldrarna angående läxor, ”Tro mig varenda en av föräldrarna säger ja. För dem är 

uppvuxna så, det är deras kultur.”  

De andra lärarna beskriver en blandad respons från elever och föräldrarna. Lärare Blå berättar att 

klassens föräldrar tyckt att det varit rätt så skönt att eleverna inte haft så mycket läxor. Två av 

lärarna beskriver att responsen från föräldrar och elever varierar, en del tycker att det kan vara 

mycket läxor och andra att det inte är några läxor alls. Lärare Orange beskriver både klassens 

föräldrar och elever som ointresserade och uttrycker att hon inte får någon respons.  

 

Lärarnas tv ive l  

Tid 

Lärarna talar om läxan som något som konkurrerar med elevernas fritid, en orättvisa vad gäller 

tidsåtgången samt deras egen arbetsbelastning. Tre av lärarna talar om en läxa som konkurrerar 

med elevernas fritid. Lärare Röd påpekar att en del elever inte orkar sätta sig med läxan på kvällen 

på grund av att de har mycket fritidssysselsättningar och kanske kommer hem sent. De två andra 

lärarna uttrycker att eleverna liksom en arbetande vuxen borde ha rätt till sin fritid, att de inte ska 

vara tvungna att arbeta efter skoltid. Lärare Blå anser att eleverna är så pass styrda i skolan att de 

behöver sin lediga tid för att orka. Hon ifrågasätter även huruvida det är något som skolan kan 

begära då det inte reglerats i någon lag, ”Det finns ju inte reglerat i någon lag att barnen ska ha max såhär 

många timmar, utan det är ju det minsta som vi måste ge som finns i timplanen. Men det står ju ingenting att dem 
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ska ha fem timmar till hemma, det finns ju ingenstans som det står något sådant. Då är ju frågan om man 

egentligen kan begära det?” 

 Lärare Orange berättar att hon tycker att det är problematiskt att det inte finns någon 

begränsning eller tidsram för läxan, vilket hon beskriver som en orättvisa eftersom läxorna tar 

olika tid att utföra för olika barn.  

En del av lärarna talar även om en arbetsbelastning som tillkommer med läxan. Lärare Röd 

ansåg att det tog för mycket tid att planera, genomföra och bearbeta läxorna. Hon beskriver det 

som en anledning till varför hon slutat med de så kallade traditionella läxorna och istället 

använder sig av förberedande läxor. Att inte hinna bearbeta och följa upp var även något som 

fick Lärare Blå att minska antal läxor. En ökad arbetsbelastning talar också Lärare Grön om men 

hon beskriver det som mödan värd.  

 

Syfte 

En del lärare beskriver att de begrundat läxors egentliga syfte. Lärare Blå berättar att hon frågat 

sig själv varför hon egentligen har läxor. Dels för att hon inte kände sig säker på om hennes 

elever lärde sig mer rent kunskapsmässigt, dels då tiden till att följa upp och rätta läxorna inte 

alltid räckte till.   

Lärare Röd tycker att en del läxor går miste sitt syfte och målar upp ett exempel med hjälp av 

en matematikläxa där syftet är att träna på subtraktion, ”För dem som ska traggla och för dem som 

behöver jättemycket hjälp då är frågan, alltså syftet, har dem lärt sig subtraktion med läxan för det måste ju ändå 

vara det som var meningen att man lärt sig något mer.” 

En av lärarna berättar att hon kan se tendenser av att vissa delar av skolan fastnat och är som 

det alltid har varit. Hon tror att många inom skolan inte funderar över läxans egentliga syfte utan 

ser det som ett moment som ska ingå i skolans värld, ”Jag tror att många inte ens tänker, utan man tror, 

jag ska ha matte, svenska eller jag ska ha en läsa, skriva och matteläxa. För att så ska det vara och så lägger 

man ner mycket tid på att förbereda läxan, man lägger ner tid på att dela ut läxan, man lägger ner tid på att ta 

in läxan och blir besviken för samma fem som inte lämnar tillbaka, lämnar inte tillbaka då heller.” 

Läxor som aldrig görs är något som två av lärarna talar om. Lärare Röd säger att hon fått tänka 

om då hon tröttnat på att fler av hennes elever inte gjorde läxorna på grund av olika anledningar, 

som till exempel att de har mycket fritidssysselsättningar eller är glömska. 

Lärare Orange berättar att även hon tröttnat på att hennes elever ofta glömt att göra läxan, ”då 

villkorade jag så att vi följer en serie på engelska, på av-centralen och då får man inte se nästa avsnitt om man inte 

har hälften av alla rätt på glosorna.”  Hon uttrycker att det blir en kollektiv bestraffning och förklarar 

det som en nackdel.  

 



 29 

Svårighetsgrad 

Att anpassa läxans svårighetsnivå är något som fler av lärarna talar om. Lärare Lila talar om elever 

som inte gör sina läxor, skriver av sina kamrater eller låter en vuxen diktera vad som ska göras 

om läxan är för svår. Hon beskriver även det motsatta ”Eller en läxa som är alldeles för lätt, att man 

kan hitta svaret rakt av. Vad är friktion och så skriver man bara av, det här är det och så har man inte tänkt 

något på det.” Lärare Grön uttrycker att läxan måste vara anpassad efter elevernas kunskapsnivå, 

vilket fler av lärarna gör. Lärare Grön anser även att läxan inte får innehålla några nya moment 

och säger att det varken är bra för eleverna, föräldrarna eller lärarna.  

 

Social orättvisa  

De flesta av lärarna talar om läxan som en social orättvisa och beskriver den som ofördelaktig för 

elever utan goda resurser i hemmiljön, alltså de elever som av olika anledningar inte har tillgång 

till hjälp i hemmet. Lärare Orange anser att det blir orättvist eftersom elever är olika och att de 

som tragglar kanske inte kan få rätt stöd hemifrån. Lärare Lila tycker heller inte att man kan kräva 

att elever gör sina läxor hemma eftersom man inte vet hur deras hemsituation ser ut och om det 

finns utrymme för det, ”Men som sagt jag tycker inte att jag kan kräva att de ska gör det hemma heller för 

jag vet inte vad de får för hjälp. Det vet man ju själv när man sitter och inte förstår överhuvudtaget, ska man sitta 

där och inte ha någon hjälp då blir det ju inte roligare, det blir ju inte lustfyllt att lära då”. 

Lärarna talar om elever som inte får stöd hemifrån men några av dem anser att det finns 

lösningar till detta som inte inbegriper att läxan försvinner helt. Lärare Gul anser att läxhjälpen 

fungerar som stöd, vilket Lärare Grön håller med om till viss del. Men hon anser även att det kan 

vara så individuellt vad som fungerar för olika elever. Hon berättar att en annan lösning är att 

hon själv stannat kvar efter skolan, eller kommit tidigare på morgonen för att hjälpa några elever, 

”Man hittar system. Skulle jag få jättemånga elever som behövde hjälp då måste jag fundera vad det är för läxor 

jag gör. Då måste jag lägga det på mig själv.” Lärare Röd berättar att hon ser förberedande läxor som 

en lösning, då hon anser att de är bättre anpassade för elevernas olika nivå och inte ställer lika 

höga krav på föräldrarnas möjlighet att hjälpa sina barn, vilket hon menar att de hon kallar 

traditionella läxor kan göra, ”Det är ju det här om du till exempel har en matteläxa, som med subtraktion. 

Om du har en förälder som inte förstår subtraktion och du inte själv förstår då kan du ju inte få någon hjälp och 

då blir det ju inte jämlikt.” 

 

Konflikter  

Det är två av lärarna som berättar att de upplevt att läxan kan skapa konflikter i en del hem. 

Lärare Blå berättar om sina tidigare läxor och uttrycker att hon var rädd för att det bidrog till mer 

konflikter hemma. Att barnen blev argare och ledsnare och tyckte att skolan blev tråkig för att 
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läxorna inte kändes roliga. Lärare Gul berättar att hon i diskussion med föräldrarna kommit fram 

till att läxhjälpen kan fungera som ett stöd.  

 

 

Pedagogisk diskussion 

 

Vi frågade samtliga lärare om det fanns några gemensamma riktlinjer på skolan och en av lärarna 

berättar att, ”Vi har liksom aldrig pratat om det utan jag har alltid tagit för givet att man ska ha läxor och 

aldrig ifrågasatt det heller. Och jag undrar om någon överhuvudtaget har ifrågasatt det.” Det är fler av lärarna 

som beskriver en avsaknad av diskussioner kring läxor bland kollegor och fler uttrycker en 

önskan om att få utbyta tankar och idéer. Lärare Lila anser att det skulle behövas fler diskussioner 

kring hur man stöttar de elever som inte har hjälp hemma, hur man ska motivera dem att göra 

läxor eller att öva mer. Lärare Blå berättar även att, ”Jag tror att det skulle vara en styrka om vi var mer 

sampratade om det.”  

Det är endast en av lärarna som berättar att de haft pedagogiska diskussioner kring läxor inom 

arbetslaget och som förändrat dess utformning.  
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Diskussion 

I det här avsnittet besvaras studiens tredje frågeställning då vi med hjälp av studiens teoretiska 

utgångspunkter försöker förstå de intervjuade lärarnas sätt att tala om läxor samt utsagor i 

tidigare forskning. Här kopplas även tidigare forskning till empirin från de intervjuade lärarna.  

Behaviorism – Skinner 

I tidigare forskning kan man se spår av förstärkningsprincipen. Cooper (2007) beskriver olika sätt 

att följa upp läxor genom betyg, muntlig och skriftlig kritik eller beröm samt icke-verbal belöning 

i form av att sluta tidigare eller godis. Epstein och Van Voorhis (2001) skriver att en del lärare 

använder sig av läxan som en slags bestraffning på grund av elevers uppförande eller 

produktivitet, men att det idag förnekas av många. En del menar även att läxan i sig alltid är en 

bestraffning, med hänvisning till alltför betungande läxor. Maltén (1997) skriver att dagens 

pedagogik lämnat den ursprungliga formen av behaviorismen, men att delar av den lever kvar 

genom inslag som fråga-svar teknik, beröm, tillrättavisning, betyg, bockar i kanten och 

guldstjärnor. En av studiens lärare berättar att hon använder sig av yttre förstärkning då hon 

tröttnat på elever som struntar i sina läxor. Det är ingen annan lärare som talar om sina läxor i 

relation till yttre förstärkning. Vi vill heller inte tolka deras tystnad som ett tecken på att det inte 

förekommer eller att de medvetet skulle dölja det.  

 

Sociokulturellt perspektiv - Vygotskij 

I tidigare forskning kan man se att föräldern ofta ses som en resurs vid läxläsning (Cooper & 

Valentine, 2001; Cooper, Patall & Robinsson, 2008; Epstein & Van Voorhis, 2001; Hellsten, 

1997). Tidigare forskning beskriver hur föräldrar kan hjälpa sitt barn med läxor, genom att 

samtala, svara på frågor, ge feedback etcetera. Föräldrar involveras, kan visa intresse och stötta 

sina barn i skolarbetet, vilket uttrycks vara extra viktigt för de yngre barnen. Annan forskning har 

visat att föräldramedverkan inte alla gånger fungerar, det kan vara på grund av tidsbrist, 

otillräcklig kunskap, ointresse och osämja (Forsberg, 2009; Cooper, Patall & Robinson, 2008; 

Cooper, 2007; Westlund, 2004). Med det som utgångspunkt går tankarna till Vygotskijs begrepp 

”den närmaste utvecklingszonen”, som innebär skillnaden mellan det som barnet kan prestera på 

egen hand och det som barnet kan prestera tillsammans med en vuxen eller mer kapabel kamrat 

(Bråten, 1996).  Barnet kan med handledning lösa problem som den annars skulle ha svårt med.  

Men tidigare forskning uttrycker att man vid utformning av läxor alltid ska utgå från elevens nivå, 

de får heller inte innehålla några nya moment, vilket kan förstås som något eleven kan prestera på 

egen hand (Cooper, 2007; Carr, 2013; Epstein & Van Voorhis, 2001), hur det ser ut i verkligheten 
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lämnas osagt. Flera av studiens lärare uttrycker även att uppgifterna ska vara anpassade efter 

eleven och en förhoppning om att de ska klara sina läxor på egen hand. De uttrycker heller inga 

förväntningar på föräldrarna som fungerande handledare.  

Genom Gronmo (2013) kan man se spår av det sociokulturella perspektivets syn på lärande 

och utveckling som en kommunikativ process, hennes studie understryker betydelsen av att 

använda klassrummet som en social kunskapsarena genom att reflektera och diskutera läxor 

gemensamt. Det är även en slutsats hon betonar i slutet av sin studie, som visar att finska lärare i 

större utsträckning diskuterar läxor gemensamt medan svenska och norska lärare tenderar att ge 

mer individuell återkoppling. Det är flera av studiens lärare som talar om läxans uppföljning, två 

nämner att de följer upp muntligt i klassen, en annan lärare beskriver det mer som ett traditionellt 

läxförhör och individuellt rättande. Resterande lärare beskriver inte hur deras uppföljning går till, 

men det är ytterligare en lärare som betonar dess värde.  

 

Kognitivism - Piaget  

Hattie (2009) och Cooper (2007) har med sina studier visat att läxors positiva effekter är mindre 

för yngre elever. De nämner orsaksförklaringar som kan göra det svårt för eleven att studera i 

hemmet.  Cooper (2007) beskriver egna slutsatser som att barnet inte är kognitivt mogen och att 

yngre elever har svårt att bortse från störande moment och onödig information, vilket riktar 

tankarna mot Piagets stadieindelning. Maltén (1997) skriver att stadieindelningen ska förstås som 

en vägledning. Vi har valt att tolka det genom Carlgren (2003) som menar att elevens 

utvecklingsnivå ska sätta gränser för den inlärning som är möjlig, vilket ska visa sig i de uppgifter 

eleverna får. Carr (2013) skriver att läraren måste vara medveten om att läxor kan vara en 

utmaning för en del elever. Eleven ska känna sig kompetent och svårighetsnivån bör anpassas 

utefter elevens förmågor och inte innehålla nya moment. Epstein & Van Voorhis (2001) menar 

att läxor ställer krav på lärarens förmåga att utgå från elevers förmågor och olika behov. Tre av 

studiens lärare talar om läxans svårighetsgrad, den får varken vara för svår eller lätt. De betonar 

alla vikten av att utgå från elevernas nivå för att de ska ha möjlighet att lära sig.  

 

Pragmatism – John Dewey 

Österlind (2001) diskuterar vad som kan tänkas vara skolans målbild, är det att förbereda barn 

från mindre studiemotiverade hem för högre studier så kan läxan fungera ibland. Men om skolans 

mål är att eleven ska utveckla ett grundläggande förhållningssätt gentemot sig själv och sin 

omvärld, så menar hon att individuellt hemarbete med förhör som drivkraft kanske inte är det 

optimala. Liknande tankar kan hittas hos pragmatismens John Dewey, som menar att skolans 
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uppdrag är att förbereda barn för de krav och möjligheter som finns i ett demokratiskt samhälle. 

Dewey betonar språkets och kommunikationens roll i individens förvärvande av kunskap, vilket 

då blir en central utgångspunkt för undervisningen.  Han kritiserar undervisning som bygger på 

passiv absorbering av kunskap, och menar att lärande kan bli för skolans skull, exempelvis inför 

förhör, och inte för sin egen (Säljö, 2012). Hos en av lärarna hittar vi ett sätt att tala om lärande 

för sin egen skull, som hon vill uppmuntra till istället för att kräva av eleverna att de ska göra 

läxor.  

 

Utbildningssociologi - Bourdieu 

I tidigare forskning är det flera av studierna som berör det som benämns som läxans negativa 

effekter. Westlund (2004) skriver att läxan kan ha negativa konsekvenser ifråga om social 

orättvisa, och hänvisar till ofördelaktigheter för elever utan goda resurser i hemmiljön vilket kan 

bidra till ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande. Cooper (2007) skriver att familjers 

resurser varierar, och hänvisar till både tid och ekonomiska resurser. Han skriver även att 

högpresterande elever från välställda hem har bättre chans till god föräldramedverkan än vad 

lågpresterande elever har. Detta är även något som fler av studiens lärare talar om, de nämner 

orättvisa, olika hemsituationer samt elevernas och föräldrarnas kunskapsnivå. Österlind (2001) 

diskuterar i sin studie om det är rimligt att skolan via läxor bjuder in faktorer som eleven själv inte 

kan styra över, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. Vi menar att detta kan förstås i ljuset av 

Bourdieus analyser av utbildningssystemet, som beskriver skolan som ett socialt system som 

upprätthåller en symbolisk ordning, klassificerar människor och skänker framgång åt dem som är 

rätt förberedda hemifrån (Broady, 1985). Bourdieu menar att barn från de högre sociala klasserna 

redan från födseln har ett överlägset kulturellt kapital, att chanserna att lyckas i skolan är ojämnt 

fördelade. En del barn är förtrogna med ett visst sätt att uttrycka sig i tal och skrift samt andra 

förmågor som skolan premierar. Skolan värdesätter ett visst kunskapsinnehåll och vissa förmågor 

som är värdiga att förmedla (Broady, 1989).  

I tidigare forskning beskrivs läxans positiva effekter bland annat som förvärvande av olika 

personliga förmågor som att lära sig att ta ansvar, tidsplanering, kritiskt tänkande, självdisciplin 

med flera (Cooper, 2007; Epstein & Van Voorhis, 2001; Cooper & Valentine, 2001; Kralovec & 

Buell, 2000). Det är även förmågor som en del av studiens lärare nämner. De förmågor som 

eleverna förväntas utveckla med läxan, har ett symboliskt kapital, som av skola och samhälle 

tillkännages ett värde och premieras.  
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Motivation – känsla av framgång eller misslyckande 

Motivation är ett centralt begrepp inom allt pedagogiskt arbete. I tidigare forskning beskrivs ett 

samband mellan läxor, känslan av framgång eller misslyckande och motivation. Läxan antas bidra 

till en viss känsla som i sin tur påverkar motivationen inför läxan. Jenner (2004) nämner en rad 

orsaksförklaringar som studiebegåvning, svårighetsgrad, känslostämning, intresse, tidigare 

erfarenheter, andras förväntningar med flera. Tidigare forskning beskriver elever som genom 

läxan uppmuntras till att lära på sin fritid, får ett ökat engagemang inför skolan, utvecklar 

självförtroendet och får en känsla av bedrift (Cooper, 2007; Epstein & Van Voorhis, 2001; Carr, 

2013). Detta antas dels bero på en fungerande föräldramedverkan, dels en läxa som utgår från 

elevers intresse (Cooper, Patall & Robinson, 2008; Carr, 2013). Andra studier (Cooper, 2007; 

Hattie, 2009; Westlund, 2013) visar att elever kan uppleva en minskad motivation, känsla av 

misslyckande och utmattning. Detta antas bero på en bristande föräldramedverkan, att eleverna 

lägger för mycket tid på skolarbetet, eller att uppgifternas svårighetsgrad inte är anpassad efter 

elevens nivå (Cooper, 2007; Carr, 2013; Epstein & Van Voorhis, 2001). Jenner (2004) betonar 

vikten av att varje elev får chans att upptäcka sina resurser, en realistisk anspråksnivå gör det 

möjligt för alla elever att uppleva känslan av framgång. Tidigare forskning och fler av lärarna 

uttrycker att det är viktigt att anpassa svårighetsnivån efter eleven och alla argument för läxan är 

med goda intentioner. Men Jenners (2014) orsaksförklaringar visar att motivationen påverkas av 

fler faktorer än så. 

Studiens lärare beskriver den respons dem fått från elever och deras föräldrar, en del upplever en 

genomgående positiv inställning gentemot läxor, andra berättar att föräldrar tyckt det varit skönt 

utan, en tredje berättar att responsen är blandad och en fjärde beskriver en avsaknad och ett 

ointresse. Vi menar att den respons som lärarna får från elever och föräldrar kan påverka lärarnas 

anspråksnivå.  

 

Värt att nämna 

Det finns många likheter mellan lärarnas sätt att tala om läxan och tidigare forskning. Några av 

argumenten som talar för läxor och dess positiva verkningar är att ta ansvar, disponera tid, 

förberedelse, att tänka själv, öva färdigheter, befästa, repetera, ökad förståelse och studieteknik 

(Cooper, 2007; Carr, 2013; Epstein & Van Voorhis, 2001, Hellsten, 1997). Dessa argument talade 

även studiens lärare om.  

Andra fördelar som lärarna lyfter fram är att läxan ger eleverna mer tid till lärande och att den 

kan kompensera för otillräcklig tid i skolan. En lärare uttrycker att hon inte kan kräva att eleverna 

gör sina läxor, men att hon vill uppmuntra dem till att öva för sin egen skull. En del av studiens 

lärare upplever även att läxor förbättrar prestationer, två av lärarna beskriver en förhoppning och 
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en tredje ger exempel på att det mycket väl kan vara så. Att läxor förbättrar prestationer är även 

något som den tidigare forskningen uttrycker. Hellsten (1997) skriver dock att forskning kring 

läxor visar otydliga och osäkra resultat. En av studiens lärare berättar att hon känt sig osäker på 

huruvida läxor påverkar elevernas lärande, hon berättar även att hon snarare var rädd för att 

läxorna bidrog till konflikter i hemmet och att det fick henne att dra ner på antal läxor. En annan 

lärare talar också om konflikter, men berättar att hon löser det genom skolans läxhjälp. Läxan 

som konfliktbärare talas det om i tidigare forskning och det antas bland annat bero på att 

föräldrar och barn ofta är oense om när läxan ska göras. Föräldern vill oftast att läxan görs innan 

lek och fritid och barnet vill hellre göra tvärtom (Forsberg, 2009; Cooper, Patall & Robinson, 

2008). En del lärare talar om läxor som begränsar elevers fritid, att det är orättvist att elever 

förväntas ta med sitt arbete hem till skillnad från vuxna som anser sig ha rätt till att vara lediga 

efter arbetsdagen. Även Hellsten (1997) beskriver läxan som ett arbete som görs på övertid. En 

av lärarna frågar sig om det är rimligt att skolan kan begära att läxor blir gjorda då det inte finns 

reglerat någonstans. Att läxor kan leda till individuella kostnader som begränsad fritid beskrivs 

även av Westlund (2004) och Cooper (2007).  

En del lärare talar om sin egen arbetsbelastning, att det tar tid att planera, genomföra och följa 

upp, vilket fick en av lärarna att tänka om och ändra utformningen samtidigt som en annan lärare 

beskriver det som mödan värd.  Några av lärarna beskriver även en frustration över läxor som 

aldrig görs och en osäkerhet över läxans syfte och måluppfyllelse. Carr (2013) skriver att lärare 

inte bör ge ut läxor som en del av en rutin utan endast när det finns ett specifikt syfte. Kralovec 

& Buell (2000) skriver att lärare tenderar att använda läxor av ren rutin eftersom de själva haft det 

under sin skolgång. Detta uppmärksammas även i en lärares sätt att tala om läxan som en 

kvarleva, hon tror att det finns många som inte funderar över läxan utan ser det som en självklar 

del av skolan. En annan lärare berättar om liknande tendenser hos en del föräldrars 

förväntningar. På frågan huruvida skolan har några gemensamma riktlinjer, uttrycker en av 

lärarna att läxor inte är något som har diskuterats bland kollegor, hon berättar att hon själv alltid 

tagit läxans förekomst för givet och aldrig ifrågasatt den. Det är fler av lärarna som beskriver en 

brist på gemensamma diskussioner kring läxanvändning och en önskan om att utbyta tankar och 

idéer med sina kollegor. Detta för att till exempel diskutera hur man kan hjälpa elever som har 

svårt med läxor och det beskrivs som en styrka om lärarna skulle vara mer samordnade. Det är 

bara en av lärarna som berättar att de haft pedagogiska diskussioner kring läxor på skolan vilket 

resulterat i att användningsområdet och utformningen av läxor förändrats.  
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Konklusion 

Vi har dels undersökt lärares olika sätt att prata om läxan, dels utsagor i tidigare forskning. Syftet 

var att skapa förståelse för variation i åsikter gentemot läxor och bidra till att nyansera den 

pågående debatten. Vi vill återkoppla till Westlund (2004) som menar att läxan är en ”svårfångad 

hybrid” i gränslandet mellan skola och hem. Vilket vi anser vara en passande beskrivning.  

Som nämnt tidigare är läxan sedan länge en omdebatterad fråga i den offentliga debatten. 

Läxan har dels betraktats som ett sätt att förlänga skoldagen och höja ett lands kompetensnivå 

samt konkurrenskraft dels som ett hot mot elevers fritid och välbefinnande. Argument för och 

emot läxans existens ställs mot varandra i debatten och tidigare forskning visar samma tendenser. 

Forskning kring läxors nytta och effekter är tvetydig då den visar både på positiv och negativ 

verkan. Det tvetydiga forskningsläget gör det svårt att finna stöd i läxfrågan då varje argument för 

dess existens har ett lika starkt motargument. Exempelvis så är ett vanligt argument för läxor att 

repetition gynnar inlärningsprocessen och ett argument mot läxor är att den bidrar till social 

orättvisa då elevers hemförhållanden ser olika ut.  

Hos studiens intervjuade lärare kan vi se att samtliga använder sig av läxan som ett 

komplement till sin undervisning. Lärarna talar om läxor på många olika sätt, de beskriver sina 

avsikter med de läxor som de själva ger ut till sina elever, men det framkommer även en del tvivel 

kring läxans nytta. Vi finner det intressant att flera av lärarna uttrycker en avsaknad av 

pedagogiska diskussioner kring läxor samt en önskan om att utbyta erfarenheter med varandra för 

att få stöd i läxfrågan. Den instinktiva känslan är att det behövs fler pedagogiska diskussioner 

kring läxor ute i verksamheterna istället för att läxans existens fortsätts diskuteras fram och 

tillbaka i den offentliga debatten. Lärare som yrkeskår måste själva ta tag i läxfrågan och diskutera 

hur läxan fungerar specifikt för deras verksamhet och deras elever. Att ifrågasätta läxor är inte 

detsamma som att ifrågasätta det arbete som ligger till grund för uppgifterna. Läxor är något att 

orda om.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Uppvärmning 
 
-‐ Hur länge har du arbetat som lärare? 
-‐ Vilken årskurs undervisar du? 
-‐ Vad har du för utbildning? 

 
Saknad av riktlinjer/rekommendationer 
I läroplanerna innan Lpo 94 fanns det rekommendationer om hur läxor kan vara en del av 

skolans verksamhet. Idag nämns inte läxor i styrdokumenten istället är det upp till den enskilde 

läraren eller skolan att avgöra frågan om läxors omfattning och utformning.  

 

Saknad i styrdokumenten 

 
-‐ Hur ser du på att styrdokumenten inte tar upp läxor? 
-‐ Varför tror du att styrdokumenten inte nämner läxor? 

 

Skolpolicy 

 
-‐ Finns det några gemensamma riktlinjer på din skola?   
-‐ Vad anser du om det?  
-‐ Hur diskuteras läxor på skolan? 
 

 

Lärarutbildning 

 
-‐ Hur upplever du att läxor togs upp under din utbildning? 
-‐ Vad anser du om det?  
-‐ Är det något du saknat/ skulle vilja haft mer utav? 

 
 
Utformning och uppföljning 
 
-‐ Vad är en läxa? 
-‐ Vad har du för läxor? 
-‐ Hur ser dina läxor ut? 
-‐ Vad anser du är en bra läxa? 
-‐ Vilken typ av läxor ska eleverna inte få, tycker du? 
-‐ Hur följer du upp läxorna?  

 



 

 

Effekter 
  
-‐ Hur fungerar det för dig att ha läxor? 
-‐ Upplever du några fördelar med läxor? 
-‐ Hur visar det sig? 
-‐ Upplever du några nackdelar med läxor? 
-‐ Hur visar det sig? 

 
 
Omdiskuterat 
 Läxors vara eller inte vara är en omdebatterad fråga som engagerar. Det finns många synpunkter 

och infallsvinklar från lärare, elever, föräldrar och politiker.  

 

Elever  

 
-‐ Vad uppfattar du att dina elever har för inställning till läxor?  

 

Föräldrar 

 
-‐ På vilket sätt förväntas föräldrarna att delta i läxläsande?  
-‐ Vad får du för respons från föräldrarna? 
-‐ Om olika: Hur hanterar du det? 

 

Läxhjälp 

 
-‐ Finns det läxhjälp på skolan?  
-‐ Hur är den utformad? 
-‐ Hur uppfattar du att den fungerar?  

 

 

 

 Har du något mer du vill tillägga? 


