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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför läxan inkluderas eller exkluderas av lärare på 

högstadium inom Uppsala län. Detta undersöktes genom en nätenkät där lärare fick ta ställning till 

frågor rörande läxor. Vi analyserade vårt resultat med hjälp av vår teori från Epstein, vilket bestod av 

kategorierna: Övning, Förberedelse, Deltagande, Personlig Utveckling, Kamratsamspel, Förälder-Elev Relation, 

Förälder-Lärare kommunikation, Straff, Policy och Public Relations. I resultatet av vår undersökning kom vi 

fram till att lärare med lägre socioekonomisk bakgrund var de lärare som gav läxor i högst grad 

medan lärare med högre socioekonomisk bakgrund gav färre läxor. De vanligaste formerna av läxor 

som de tillfrågade lärarna använde sig av var Deltagande, Övning och Förberedelse.  Deltagande och Övning 

förekom även bland de tillfrågade lärarna när de skulle motivera sina val, men här var även Personlig 

Utveckling var en viktig kategori. Egna erfarenheter och åsikter var de faktorer som lärarna grundade 

sina val på i störst utsträckning i jämförelse med styrdokument och riktlinjer från skolan som 

förekom minst. I vår diskussion kom vi fram till att lärare gav läxor även om de hade en negativ syn 

på läxan samt att de i stor grad var styrda av vanor och normer, något som vi kritiserar i 

konklusionen. 

 

Nyckelord: Läxor, högstadium, lärare, enkät. 
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1. Inledning 

Alla lärare och blivande lärare har någon gång funderat över hur de skall hinna med allt eleverna 

behöver lära sig. Troligtvis kan de ha tänk sig att läxan är ett bra komplement och ett sätt för 

eleverna att utveckla olika egenskaper. Då vi började fundera på läxans vara eller icke vara undrade 

vi om läxor verkligen är bra samt vilka faktorer lärare grundar sina beslut på när de väljer, eller väljer 

bort, läxor. Detta utvecklade tankar kring om det möjligtvis skulle finnas en åsiktsskillnad mellan 

ålder, kön och socioekonomisk bakgrund bland lärare. Denna uppsats kommer därför handla om 

läxor och vilka faktorer som styr lärare när de väljer att ge eller utesluta läxor i lärprocessen. 

Då vi är två skribenter av denna uppsats har det resulterat i en uppdelning av delkapitlen 

under kapitlet Resultat och analys. Uppdelningen är som sådan att Amanda skrivit delkapitel ett och 

fyra (Hur ofta ger lärare läxor? och Faktorer bakom lärarnas beslut att ge eller inte ge läxa), medan 

Malin skrivit delkapitel två och tre (Vilka läxor ges? och Varför ges läxor?). 
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2. Bakgrund 

Det är väldigt få saker inom ämnet utbildning som är entydigt. Hittar du forskning eller en lärares 

personliga erfarenheter som stödjer ett visst förhållningssätt, kan du med säkerhet hitta detsamma 

för det motsatta. Självklart ligger mycket i att det är individer vi förhåller oss till och det är svårt att 

vara entydig när det kommer till individer. Det är tyvärr en förklaring som inte hjälper den enskilde 

läraren, som ska förhålla sig till all denna forskning och andra åsikter, då skollagen säger att 

utbildningen i skolan ska vara grundad i vetenskap och beprövade erfarenheter. För att exemplifiera 

dilemmat som lärare står inför, kan man studera fenomenet läxor. 

Att spendera tid med läxor utanför skolan är något alla som någonsin varit elev fått uppleva. 

Huruvida man skall fortsätta att ha läxor och vilken betydelse läxor har, har diskuterats bland 

forskare. Läxor har länge varit en tradition i skolan, men huruvida läxor fungerar eller inte finns det 

inga tydliga resultat på. Mycket forskning har bedrivits, men forskningen tar olika riktningar. 1 

Meningsskillnaden har även sett olika ut bland partierna. Folkpartiet är ett av partierna som står för 

att läxor skall vara en del av undervisningen i skolan. De menar att andra partiers motivering, att 

läxor stjälper mer än de hjälper, inte är något de håller med om. Folkpartiet hävdar att elever 

behöver få utmaningar, speciellt om de inte får dessa naturligt hemifrån.2 Tidigare var vänsterpartiet 

i motsatt åsikt till Folkpartiet och ansåg att läxor borde avskaffas. I ett nyare inlägg har de däremot 

släppt denna fråga.3 

Så hur skall lärarna göra? Det verkar inte vara så lätt. Under hösten 2013 kunde vi alla följa 

läx-debatten i skolan. Den 10 oktober diskuterar två lärare läxans roll i Nyhetsmorgon i tv4. En var 

för läxor och den andre var emot, men båda refererar till forskning som bygger upp argumenten de 

för.4 

Flertalet stora forskningsstudier har varit mycket omskrivna i svenska medier. I artikeln 

”Hög tid att ifrågasätta läxan” återkopplar journalisten till pedagogen John Hattie, vars metastudie 

visar på att läxan har låg påverkan på elevers inlärning, men att den kan ha en positiv effekt på äldre 

elever om läxan är rätt utformad. Hattie har åsikten att läxor som inte uppfyller rätt kriterier på hur 

de är utformade, istället sänker elevers motivation och att läxor inte är ett måste i skolan. Detta 

                                                           

1 http://www.unt.se/uppsala/laxor-gor-liten-nytta-2680654.aspx (2014-01-30) 
2 http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/laxor/  (2014-01-21 17.21) 
3 http://www.svt.se/nyheter/sverige/v-vill-inte-vara-stodparti (2014-01-30) 
4 http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2463284 (2014-04-14) 

http://www.unt.se/uppsala/laxor-gor-liten-nytta-2680654.aspx
http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/laxor/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/v-vill-inte-vara-stodparti
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2463284
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påstående grundar sig på hans undersökning av två skolor utan läxor, vars resultat inte ligger under 

standard på nationell nivå.5 

Den 14 oktober skriver SvD om en norsk studie som jämfört läxor i Sverige, Norge och 

Finland. Den säger att svenska lärare jobbar med läxor på fel sätt. Enligt studien lägger finska elever 

ner lika mycket tid på läxor som svenska elever men får bättre resultat i alla internationella 

undersökningar.6 

Ämnet läxor blir därför intressant utifrån två aspekter, dels i ljuset av den samhällsdebatt 

som pågår och dels på grund av forskningsläget. Både debatten och forskningen handlar om läxans 

effektivitet och om läxans vara eller icke vara, vilket öppnar för infallsvinkeln att undersöka varför 

lärare ger läxor och med vilka typer av argument de gör så. 

 

  

                                                           

5 http://www.unt.se/debatt/hog-tid-att-ifragasatta-laxorna-2640302.aspx  (2014-01-21) 
6 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd (2014-04-14) 

http://www.unt.se/debatt/hog-tid-att-ifragasatta-laxorna-2640302.aspx
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Definition av läxa 

Begreppet läxa är svårdefinierat. Pedagogen Jan-Olof Hellsten lyfter i sin artikel upp problematiken i 

att läxan pratas om som ett vedertaget begrepp, utan att först ha kommit överens om vad som läggs 

in i den definitionen. Att läxa är uppgifter som genomförs hemma är ganska uppenbart men det är 

när avgränsningar ska dras ute i gråzonerna som svårigheterna kommer. Är läxor bara de uppgifter 

som givits av lärare  eller innefattas även de uppgifter som eleven tar med hem för att hen inte 

hunnit klart i skolan?7 

Olika länder tenderar också att ge olika typer av läxor, något som behandlas nedan, vilket 

ytterligare förklarar varför det inte finns en entydig definition. Forskarna de Jong, Westerhof och 

Creemers definierar läxor som skolarbete i enlighet med läroplanen som utförs utanför lektionstid. 

De förespråkar denna typ av definition då de menar att den även innefattar andra typer av 

användningsområden än de rent kunskapsfokuserade som till exempel för att träna studieteknik.8 

Även andra definitioner håller sig öppna till den grad att de kan inkludera de olika motiven till varför 

en lärare vill ge läxor. I studien av pedagogerna Paul Watkins och David Stevens är läxor alla de 

uppgifter som kräver tid utanför klassrummet och som förstärker eller fördjupar kunskap. 9 

Sociopsykologerna Harris Cooper och Jeffree Valentine gör distinktionen att läxor är uppgifter som 

har givits av lärare som eleverna ska göra utanför skoltid. Det är den mest öppna definitionen vi har 

hittat, vilket kan förklaras med att Cooper och Valentines studie är en metastudie. Den har i sin tur 

har en mängd olika definitioner att förhålla sig till från de studier som den undersöker.10 

 

3.2 Prestation 

 Mycket av den tidigare forskningen om läxor har endast studerat prestation. Är läxan bra eller dålig i 

förhållande till den tid som läggs ner på den? Många gånger har forskningsresultatet också endast 

försökt besvara den frågan utan att vidare problematisera läxor eller hur läxor används. En stor aktör 

i utbildningsdiskussionen just nu är John Hattie som har presenterat en omfattande metastudie över 

vilka faktorer som påverkar elevers prestation mest. Där hamnade läxor väldigt lågt. På grundskolan 

                                                           

7 Hellsten, Jan-Olof (1997) s. 206 
8 de Jong. R, Westerhof. K.J. och Creemers. B.P.M. (2000) s. 132 
9 Watkins, Paul och Stevens, David (2013) s. 81 
10 Cooper Harris ochValentine Jeffree C. (2001) s. 145 
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finns det inte något positivt samband mellan tiden som läggs ner på läxor och resultatet. Finns något 

samband alls tenderar det att vara negativt, vilket enligt Hattie betyder att läxor är skadligt. 

Sambandet blir starkare på gymnasiet men det hamnar fortfarande lågt på Hatties lista. Den mest 

betydelsefulla faktorn är elevers kännedom om den egna prestationsförmågan i förhållande till 

kursmålen. Det är när läxorna används som ett led i detta arbete som positiva aspekter hos läxor 

framkommer.11 

3.2.1 Positivt och negativt samband  

Det svaga sambandet mellan läxor och prestation bekräftas i många studier. Cooper och Valentine 

presenterar ett svagt men positivt samband mellan läxor och prestation. Cooper är en av de mest 

välciterade läx-förespråkarna i debatten och han har tidigare genomfört metastudier av den typ som 

Hattie genomfört men med fokus på just läxor.12 Det finns viss problematik med att mycket av den 

forskning som bearbetar läxor kommer från USA. En studie av de Jong, Westerhof och Creemers 

från Nederländerna lyfter denna problematik då de genomförde en undersökning om 

matematikläxan. I USA är det mycket vanligare med individuella läxor där högpresterande elever får 

mer läxor och därmed lägger ner mer tid på läxor. de Jong m fl framvisade ett negativt samband 

mellan tid som elever spenderade på läxor och resultatet som de fick på de olika testen som ingick i 

studien. Detta negativa samband skiljer sig från det positiva samband som ofta presenteras i 

Amerikansk forskning. Något som enligt forskarna kan bero på att det i Nederländerna är vanligast 

att alla elever i en klass får samma läxa och att den då tar längre tid att göra för lågpresterande 

elever.13 

En svensk studie som kritiserar det rådande forskningsläget och har lyft problematiken med 

att icke kompatibla studier jämförs samt att inte alla bidragande orsaker tas i åtanke är ”Casual 

inference in educational effectiveness research: a comparison of three methods to investigate effects 

of homework on student achievement” av pedagogen Jan-Eric Gustafsson. Gustafssons studie väljer 

att analysera förhållandet mellan tid och prestation på flera plan och kommer fram till två 

motstående resultat vilket Gustafsson menar är i linje med det rådande forskningsläget. När 

sambandet undersöktes inom klasser så framkom ett negativt samband mellan tid och resultat, dvs. 

att de som spenderade mer tid på läxor presterade sämre än de som spenderade mindre tid på läxor. 

                                                           

11 Hattie, John (2012) passim. 
12 Cooper och Valentine (2001) s. 143 
13 de Jong, Westerhof och Creemer (2000) s. 147-148, 153 
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I ett mellanklassligt perspektiv kunde studien visa på ett motsatt samband, dvs. att de klasser som 

spenderade mer tid på läxor presterade bättre än de klasser som spenderade mindre tid. För att inte 

hamna i samma fack som de studier han kritiserade använde sig Gustafsson av socioekonomisk 

bakgrund som kontrollvariabel i resultatet och när den tas i bruk kan studien inte längre visa på 

något positivt samband mellan läxor och prestation.14 

Journalisten John Buell framför i en studie tanken att det inte bara är svårt utan helt omöjligt 

att undersöka sambandet mellan läxor och prestation. Det vanliga resultatet att elever som gör läxor 

har bättre resultat kan inte styrkas. Det går inte med säkerhet att säga att det är läxorna som skapar 

det positiva resultatet och inte att det är så att de redan högpresterande eleverna gör mer läxor.15 

3.2.2 Skillnader mellan ämnen 

Andra studier har valt att dela upp resultatet i olika ämnen innan analysen om läxors effektivitet 

genomfördes. En studie från Kina utarbetad av utbildningspsykologerna Eunsook Hong, Ming Wan 

och Yun Peng kom fram till att tiden elever lade ner på läxor hade större påverkan på resultatet i 

matematik än i engelska. Samtidigt så lade eleverna ner mer tid och kraft på matematikläxorna än de 

gjorde på engelska läxan. 16  Även om detta är ett intressant resultat så går det att ifrågasätta 

relevansen av detta resultat för vår studie då det östasiatiska och europeiska skolsystemet skiljer sig 

mycket åt. I en artikel av journalisten Alison DeNisco jämförs det europeiska och östasiatiska 

skolsystemen genom en exemplifiering med Finland och Sydkorea. Finland och Sydkorea rankades 

2012 som etta och tvåa i ”Global Index of Cognitive Skills and Education Attainment” vilket borde 

tyda på att båda länderna har väl fungerande skolsystem. Skillnaden mellan dem är dock stor. 

Finland har relativt korta skoldagar och få läxor medan Sydkorea har långa skoldagar och 

efterföljande handledning med fokus på ”utantill-kunskap”, dvs. memorerandet av metoder och 

begrepp. Att jämföra de båda systemen blir därför svårt.17 

Det amerikanska systemet skiljer sig också från det europeiska, men i mindre grad än det 

östasiatiska, så resultatet från studien av Hong m fl styrks av överensstämmande resultat i en studie 

av ekonomerna Ozkan Eren och Daniel Henderson från 2011. I studien jämfördes läxor inom fyra 

ämnen: matematik, engelska, historia och naturvetenskap. Enligt studien är det ett genomgående 

positivt samband mellan tiden som läggs ner på läxan och resultatet av elevers prestationer när det 

                                                           

14 Gustafsson, Jan-Eric (2013) s. 281,288 
15 Buell, John (2004) s. 9 
16 Hong Eunsook, Wan Ming och Peng Yun (2011) s. 6 
17 DeNisco, Alison (2013) s. 32 



10 

 

kommer till matematikläxor. Samma samband går inte att uppvisa för varken historia-, engelska- eller 

naturvetenskapsläxor. För att styrka resultatet utökades analysen till att jämföra olika subgrupper av 

elever vilket förändrade resultatet något. Det positiva sambandet för matematikläxorna kan bara 

uppvisas för vita elever, för t.ex. svarta elever så har matematikläxan ingen signifikant påverkan på 

resultatet. Detta tror författarna beror på att svarta elever, i undersökningen, får mer läxor i 

matematik än de vita eleverna. Ytterligare visar sig läxor i naturvetenskap ha ett positivt samband 

med resultatet för latinamerikanska elever men inte för någon annan av elevgrupperna. Elever som 

har föräldrar med motsvarande gymnasieutbildning eller mer har högre resultat än de övriga. Studien 

presenterar också en maxgräns för läxor. Mer än sju timmar läxor per vecka ska enligt Eren och 

Henderson ge övergripande negativt förändrade resultat, oberoende i vilka ämnen de ges. 18 

Pedagogen Liv Sissel Grønmo genomförde en analys av resultatet från TIMSS 2011 (Trends in 

International Mathematics and Science Study) som har blivit mycket uppmärksammad i 

mediedebatten i Sverige. Analysen undersökte skillnaden mellan Sverige, Norge och Finland när det 

kom till läxor inom matematik och naturvetenskap. Finland presterar mycket bättre än Sverige och 

Norge i TIMSS 2011 precis som i övriga liknande undersökningar. Som tidigare nämnts så ger 

nordiska länder relativt lite läxor men de tre länderna skilde sig åt i användandet och uppföljandet av 

läxorna. I Norge var det vanligt att läxor var en del i en formativ bedömningsprocess medan lärarna i 

Sverige i större grad bara rättade och kollade genomförandet av läxan men inte ytterligare använde 

sig av den i undervisningen. Finland utmärker sig då läxan där är integrerad i en lärprocess och att 

läxan ofta diskuterades i klassrummet. Något som inte förklarar men kan vara en del i Finlands höga 

resultat. 19 

 

3.3 Motiv till läxor 

3.3.1 Läxors bidrag 

Uppfattningen om läxor har skiftat över tid. Åsikterna om läxor och vad de skall användas till har 

historiskt sett förändrats i Sverige, något som går att utläsa ur de svenska läroplanerna. I 1962 års 

läroplan har läxan en viktig tudelad roll, den var dels till för att fostra arbete och för att inhämta 

kunskap. 1969 blir läroplanen mer läx-negativ och läxan ska vara frivillig. I läroplanen från 1980 

                                                           

18 Eren, Ozkan och Henderson, Daniel (2011) s. 951, 956-957, 966 
19 Grønmo, Liv Sissel (2013) s. 125-126 
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återfår läxan sin status och benämns som ett av de arbetssätt som finns i skolan, för att sedan helt 

försvinna i 1990-talets läroplaner.20 Det är inte enbart i Sverige dessa förändringar skett. I USA såg 

man redan under tidigt 1900-tal på läxan som ett verktyg för att disciplinera elever. Den positiva 

synen på läxor höll i sig fram till 1940-talet då läxornas status kom att sjunka. 

Problemlösningsförmågan var det som sattes i fokus och kom att vara motsatsen till 

utantillinlärning, något man menade att läxan stod för. Först på 1980-talet fick läxan återigen en hög 

status då elevers sjunkande resultat uppmanade till en efterfrågan på läxor.21 

Enligt forskare finns det många olika faktorer som bidrar till att lärare ger läxor och vad man 

tror läxor kan bidra med.  I sin studie uttrycker pedagogerna Cythina Brock m fl. att läxans syfte 

bland annat är att öva baskunskaper, förbereda elever inför framtida lektioner samt att fostra 

eleverna att delta aktivt i sitt eget lärande och personliga utveckling. Läxor användes även till att 

utveckla elevens förmåga att strukturera upp sin tid, ta ansvar, öka sitt självförtroende för sin egen 

förmåga och att fostra en relation mellan elev och förälder. Brock m fl. menar att läxan även kan 

komma att användas som straff.22 Forskningen från Brock m fl. kan även stödjas av andra forskare, 

t.ex. Cooper,  som även de anser att läxan bidrar med dessa funktioner. Utbildningspsykologerna 

Darshanand Ramdass och Barry Zimmerman är inte av motsatt åsikt till Brock m fl. men påstår att 

läxan fokuserar på att utveckla självreglering hos eleverna, öka självförtroende, men även att 

grunden till att detta skulle uppnås finns i elevens förmåga att sätta upp mål, strukturera upp sin tid, 

vara effektiv och bibehålla koncentrationen.23 

Det är emellertid inte alla forskare som är av åsikten att läxor bidrar till att utveckla positiva 

egenskaper. I studien “The Goldilocks Dilemma: Homework Policy Creating a Culture Where 

Simply Good Is Just Not Good Enough” presenterar Watkins och Stevens åsikten, som finns bland 

motståndarna till läxor, att läxor som är dåligt genomförda istället bidrar till en negativ utveckling 

hos elever.24  Ramdass och Zimmerman utvecklar resonemanget genom att visa på att kritiker till 

läxor hävdar att läxor inte utvecklar elevers studievanor. De har även åsikten att läxor inte kan bidra 

till elevers ökade självdisciplin, ansvar eller höja elevers ”akademiska resultat”.25 

                                                           

20 http://fof.se/textruta/tyst-om-laxor (2014-05-16) 
21 Cooper ochValentine  (2001), s. 145-146 
22Brock Cynthia H.,Lapp Diane ,Flood James ,Han Keonghee Tao (2007) s. 353 
23Ramdass Darshanand  och Zimmerman Barry J. (2011) s. 4 
24 Watkins och Stevens (2013) s. 81 
25 Ramdass och Zimmerman (2011) s. 5 

http://fof.se/textruta/tyst-om-laxor
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Även DeNisco nämner forskare i sin artikel vars åsikt om läxor är negativ. Hon menar att 

Palgrave och Macmillans studie från 2012 kommit fram till att läxor inte påverkar elevers 

prestationer, utan att det snarare kan vara skadligt. I matematik och NO ämnen kom studien 

“Reforming homework : practices, learning and policy”, nämnd i DeNiscos artikel, fram till att 

elever med färre läxor presterade bättre än elever som var strängt ”utsatta” för läxor. Författarna till 

studien föreslår inte en avskaffning av läxor, utan att antalet läxor och tiden som spenderas på dem 

bör minska. “The Journal of Advanced Academics” presenterade 2011 en studie som visade på att 

elever som spenderade mer tid på läxor presterade sämre på prov än andra elever. Författarna till 

studien påpekar att resultatet var oväntat, men försöker förklara det med att motivationen hos elever 

kan sjunka om de har för lite kunskap inom ämnet läxorna berör.26 

Även Buell ställer sig kritisk till läxor i sin bok “Closing the book on homework”.  Buell 

framför att läxor inte ger de akademiska framstegen som förespråkarna för läxor påstår. Han är 

utöver detta kritisk mot de sociala klyftor läxor kan skapa och den negativa påverkan på, vad han i 

sin studie klassificerar som, fattigare elever.27 Hemläxor kan vara problematiskt för fattigare elever av 

många anledningar, utöver brist på hjälp hemifrån. För att förbättra förhållandet mellan hemläxa och 

elev måste man undvika att beskylla eleverna från fattigare familjer för brist på självkontroll. Man 

skall istället uppmärksamma de former av självdisciplin som dessa elever visar på daglig basis, menar 

Buell. Han fortsätter med att påpeka att läxans funktion enbart kan förbättras om läxan inte ses som 

ett medelklass privilegium där föräldrar från medelklassen ställer krav på läxor, som i sin tur 

missgynnar fattigare familjer och försämrar deras chans att ta sig ur fattigdomen. Däremot finns det 

vissa låginkomstfamiljer som ser positivt på läxor, då de ser det som en chans att ta sig ur 

fattigdomen.28 

 

3.3.2 Lärares uppfattning 

Så hur framställer forskningen att lärare använder sig av läxor och vilka förväntningar har de? 

Pedagogen Ingrid Westlund presenterar i sin avhandling sociologen Joyce Epsteins sju 

anledningar till att lärare ger läxor. Vilka är presenterade som: 

 

                                                           

26
 DeNisco (2013) s. 29-31 

27
 Buell (2004) s. 133 

28
 Buell (2004) s. 100-101 
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1) att öva färdigheter 

2) att öka engagemanget för vissa uppgifter 

3) att fostra studenter/elever att ta ansvar och planera sin tid 

4) att etablera kontakt mellan barn och föräldrar 

5) att fullfölja politiska beslut om läxor 

6) att informera föräldrar om skolarbetet 

7) att påminna om krav som ställs - som straff 

 

Men vilka anledningar nämner lärarna själva? Westlund för fram i sin studie att lärare ser 

läxor som ett verktyg att utveckla ansvarstagandet, tidseffektivitet, självförtroende och studieteknik, 

men även att läxan kan bidra med extra utrymme för viktiga moment inom skolan.29 Cooper och 

Valentine hävdar däremot att lärare (och föräldrar) anser att läxans roll är att påverka elevers 

inlärning och deras förståelse för materialet, att förbättra attityden till skolan samt att göra eleverna 

uppmärksamma på att undervisning kan ske på andra platser än i skolan. Cooper och Valentine för 

även fram att lärarna anser att läxor förbättrar elevers studieteknik, vilket stämmer överens med 

såväl Westlund som Epstein.30 

Brock m fl. vill däremot visa på att lärare inte enbart ser läxan som ett verktyg för att 

utveckla färdigheter hos eleven. I studien “Does Homework Matter? An Investigation of Teacher 

Perceptions About Homework Practices for Children From Nondominant Backgrounds” visar 

Brock m fl. att lärare ser på läxor som ett tecken på att skolan har hög akademisk standard och höga 

förväntningar på elevernas prestationer. Lärare angav också att de ger läxor för att det är ett krav 

från exempelvis skolan eller av den anledningen att föräldrarna förväntar sig att deras barn skall få 

läxor.31 

Även hos lärare kunde läxor uppfattas som problematisk. Detta visar bland annat Watkins 

och Stevens i sin studie, där lärare såg mer negativt på läxor för att de kände att det inte var värt 

ansträngningen att följa upp läxorna.32 Cooper och Valentine utökar de negativa aspekterna lärare 

upplever genom att ta upp att läxor tar tid från andra givande aktiviteter, att föräldrar som hjälper 

                                                           

29 Westlund, Ingrid (2004) s. 33-35 
30 Cooper och Valentine (2001) s. 146 
31 Brock, Lapp, Flood, Fisher och Han (2007) s. 354-355 
32 Watkins och Stevens (2013) s. 82 
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sina barn lätt kan förvirra eleven genom att använda andra förlegade metoder samt att läxor kan 

fostra oönskade egenskaper som fusk och bidra till att fördjupa en redan existerande social klyfta.33 

3.3.3 När bör läxor ges? 

Att forskning har spridda åsikter om huruvida läxor är ett positivt eller negativt verktyg kan man 

redan se. I ljuset av att läxor är positivt så blir frågan när läxor anses vara positiva och för vilka? 

Cooper och Valentine påstår att läxor är mer passande för gymnasieelever än för elever på 

grundskolan.  De menar att elever på högstadiet har svårare att undvika distraherande moment samt 

att deras studievanor är sämre. De framför även att elever på högstadiet får för lite läxor för att 

läxorna skulle bidra till ett positivt utvecklande, främst för att läxorna på högstadiet handlar om att 

öva studieteknik, planera sin tid och hjälpa dem att komma ikapp. På gymnasiet, där Cooper och 

Valentine anser att läxorna är positiva, används läxor främst som ett 

kunskapstillgodogörandeverktyg, vilket ger ett mer positivt resultat än övning på ”baskunskaper”.34  

Även Hattie är av åsikten att läxor har en mer positiv effekt för äldre elever än för yngre, där 

läxor för yngre kan medföra negativa effekter. Hattie uttrycker att en av skillnaderna ligger i 

effektiviteten hos eleven. Yngre elever har svårare för självständiga arbeten och kan inte skilja mellan 

relevant och irrelevant information. Dessa faktorer,, i kombination med att yngre elever anses vara 

lättdistraherade, är vad som bidrar till läxors låga effektivitet bland de yngre åldrarna. Hattie är 

däremot inte emot läxor, utan föreslår att läxor skall vara tydligt avgränsade, korta och kontrollerade 

av läraren för att de skall få en positiv effekt. Hattie menar även att regelbunden återkoppling är en 

av nyckelaspekterna till att läxan skall ses som positiv.35 

Till skillnad från Cooper och Valentine som uttryckt att föräldrars inblandning i elevers 

hemläxor är negativ36 menar Hattie på att föräldrars hjälp kan ha en positiv effekt på deras barns 

lärande. Han hävdar att föräldrarnas inblandning hjälper eleverna att utvärdera deras egna 

prestationer, något Hattie anser är den förmåga som har högst effekt på lärandet. 37 

 

 

 

                                                           

33 Cooper och Valentine (2001) s. 146 
34 Cooper och Valentine (2001) s. 147-150 
35 Hattie (2012) passim 
36 Cooper och Valentine (2001) s. 147-150 
37 Hattie (2012) passim 
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3.4 Framåtblick 

Den tidigare forskning som nu presenteras målar upp ett splittrat forskningsläge. Ett läger är för 

läxor, det andra är emot och flertalet flackar däremellan. Detta gör att det är synnerligen svårt att 

bevisa ett samband mellan läxor och elevers prestation. När socioekonomiska aspekter tas in i 

analysen som i Gustafssons studie eller de socioekonomiska aspekterna som etnicitet bär med sig i 

studien av Eren och Henderson, så blir inte längre de små samband som först kunde utläsas 

signifikanta. Ska man ta hänsyn till de socioekonomiska aspekterna har läxan ingen påverkan på 

resultatet och eftersom detta analysvillkor inte ingått i de övriga studierna kan vi bara teoretisera om 

detta även skulle gälla dem.38 

Det går att föra ett starkt argument för att socioekonomiska aspekter skall vara en faktor 

som ska tas i åtanke när utbildning diskuteras. I Svenska författningssamling Skollag (2010:800) 

1kap. 8§ preciseras alla elevers rätt till lika tillgång till utbildning oberoende av vart de bor eller 

ekonomiska eller sociala förhållanden. Om studier som de tidigare nämna visar fördel för vissa 

elevgrupper men inte för andra, går det att säga att undervisningen utformats på ett sätt som inte ger 

alla lika tillgång till utbildning. Buell för en liknande argumentation om detta när han diskuterar 

läxors påverkan på fattiga familjer.39 

Trots detta finns det inga forskare som ställer sig bakom ett förbud av läxor. 40  Utifrån 

resultatet i sin undersökning menar Grønmo att det är viktigt att titta på hur läxan passar in i 

lärprocessen.41 Buell går ännu längre och tycker att vi ska sluta titta på hur vi ska öka produktiviteten 

hos läxan utan istället undersöka hur elever lär sig och utgå därifrån när vi utformar vår 

undervisning.42  

Lärare, säger Buell, är styrda av vanor precis som resten av oss. Det är inte förvånande att 

majoriteten av lärarna ger läxor när man sätter det i en kontext. De flesta lärarna idag har fått läxor 

under hela sin skolgång, de har sedan gått igenom en lärarutbildning där läxor är normen och många 

har sedan förstärkt denna norm i sitt professionella liv. Att ändra detta invanda mönster kommer 

kräva mycket arbete enligt Buell.43 Den amerikanska modellen av läxa som är vanligast idag, och som 

säkerligen går att återfinna i svenska skolor också, fostrar inte smarta invånare, utan istället arbetare 

                                                           

38 Gustafsson (2013) s. 288; Eren och Henderson (2011) s. 951 
39 Buell (2004) s. 100-101 
40 Watkins och Stevens (2013) s. 81 
41 Grønmo (2013) s. 126 
42 Buell (2004) s. 6-7 
43 Buell (2004) s. 125 
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som är vana att jobba hårt utan att klaga vilket Buell hävdar är det som efterfrågas i ett samhälle med 

längre dagar och mer övertid. 44  Vill vi istället att eleverna ska gå ut skolan som demokratiska 

medborgare måste vi, enligt Buell, tänka om hur vi använder läxor och hur vi tänker om elevers, och 

övriga människor i samhällets, fritid.45  

Hattie har blivit väldigt uppmärksammad för sitt resultat om läxors låga rankning bland de 

studiefrämjande faktorerna men inte heller han vill förbjuda läxor. Till skillnad mot mycket annat i 

skolan, som till exempel minskade klasstorlekar, är läxor billigt och borde därför fortsätta att 

användas trots sin ineffektivitet. Resultatet av Hatties undersökning, och de andra vi har presenterat 

här, borde enligt Hattie istället resultera i en diskussion om, och en förändring av, hur vi jobbar med 

läxor.46 Cooper och Valentine avslutar sin metastudie med att säga att när forskningen närmar sig 

svaren på hur läxan ska användas i undervisningen för att hjälpa alla våra elever, så kommer vi se en 

minskning i de starka pro- eller anti-läxor åsikterna och mönstren vi har kunnat utläsa i historien.47 

Redan nu kan vi se andra typer av läxor som konkurrerar med de gamla och etablerade 

formerna. Exempel på nya former är olika appar och ‘flipped classroom’. ‘Flipped classroom’ är 

väldigt populärt speciellt inom matematiken och innebär att föreläsningarna ges i läxa i form av korta 

videos och den traditionella läxan med mängdträningsuppgifter blandas med problemlösning och 

utförs under lektionstid, där läraren alltid finns tillgänglig att assistera och hjälpa.48  

3.5 Teori 

 Som tidigare nämnts i litteraturöversiktens första stycke Definition av läxa går det att notera att 

begreppet läxa är svårdefinierat. För att få en uppfattning av vad vi menar när vi nämner begreppet 

läxa, måste begreppet definieras. Med hjälp av tidigare forskning har vi definierat läxa som: alla 

uppgifter som utförs av elever utanför skoltid och som är sammankopplade med kursmål eller 

centralt innehåll. 

Epstein har i sin artikel, tillsammans med Van Voorhis, analyserat forskning och kommit 

fram till 10 övergripande kategorier som förklarar varför lärare ger läxor.49 Med hjälp av Epsteins 

kategorier kommer vi att analysera vårt material. Vi har översatt Epsteins kategorier till svenska och 

presenterar dem nedan: 

                                                           

44 Buell (2004) s.53 
45 Buell (2004) s. 174 
46 Hattie (2012) s. 30 
47 Cooper och Valentine (2001) s. 152 
48 DeNisco (2013) s. 32 
49 Epstein, Joyce L. och Van Voorhis Frances L. (2001) s. 181 
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Övning 

Här definierar Epstein begreppet som att lärare använder läxor för att elever skall öva på kunskaper 

lärda i klassrummet, öka hastigheten på hur snabbt elever kan klara av ett arbete, behålla kunskaper, 

studera inför prov, granska arbeten men även visa att man bemästrat en förmåga eller kunskap. 

Förberedelse 

Här menar Epstein istället att lärare använder sig utav läxor för att förbereda eleverna inför nästa 

lektion. Läxan kan vara utformad som att göra klart uppgifter av olika storlekar, men kan även vara 

utformad att fortsätta med en given uppgift för att kunna gå vidare vid nästa lektion. Epstein menar 

även att man kan använda läxan som ett sätt att stimulera elevernas eget tänkande, och att läxan på 

så sätt kan användas till att forma en “mind-map” inför t.ex. en uppsats. 

Deltagande 

Läxor används under denna definition till att engagera alla elever i aktivt lärande. Läxorna kan 

exempelvis vara i form av vetenskapliga experiment som senare skall lämnas in skriftligt, 

uppsatsskrivande, kritisk granskning eller att genomföra andra projekt. Dessa typer av läxor skall 

användas för att öka elevers engagemang och involvering i lärandet, men även för att läraren ska 

kunna använda sig av de kunskaper eleverna besitter. “Deltagande läxor” visade sig passa speciellt bra 

för elever som av olika anledningar inte deltar på lektionstid. 

Personlig Utveckling 

Denna typ av läxor har fokus på att träna olika färdigheter hos eleverna. Exempel på sådana 

färdigheter är: ansvarstagande, tidsplanering och att öka självförtroendet hos eleven. Läxorna skall 

även kunna användas för att utveckla eller finna egenskaper/färdigheter som möjligtvis inte lärs ut i 

skolan.  

 

Förälder-Elev Relation 

Läxor skall i dessa fall användas för att uppmuntra en positiv relation mellan elev och förälder. 

Relationen som läxorna skapar, mellan elev och förälder, skall hjälpa till att understödja skolarbetets 

väsentlighet hos eleven, men även för att hen skall få en större förståelse för hur skolarbete används 
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i arbetslivet. Epstein menar även att läxorna kan föra förälder och barn närmre varandra där de båda 

tillsammans kan utväxla idéer och uppskatta att de kan lära sig av varandra. 

Förälder-Lärare kommunikation 

Tillskillnad från tidigare kategori, ligger kommunikationen istället mellan lärare och förälder. Läraren 

kan genom läxor uppmärksamma föräldrarna om vad eleverna lär sig i skolan, vilka ämnen som 

diskuteras, hur deras barn utvecklas, men även hur föräldrarna allmänt kan hjälpa sina barn med 

skolarbetet samt stödja om eleven är svag inom ett ämne. 

Kamratsamspel 

Samarbetsförmågan hamnar i fokus när läxan ämnar skapa en relation mellan två elever. 

Motiveringen till samarbetsläxor är att eleverna skall motivera varandra, men även kunna lära sig av 

varandra. Läxorna kan vara i form av projekt, eller informellt prov-studerande.  

Policy 

Ämnar förklara att vissa lärare ger läxor på grund av att det är den rådande policyn på skolan, i 

området eller av andra anledningar som säger att elever skall ha en viss mängd läxor. 

Public Relations 

Förklarar relationen mellan läxor och “världen utanför skolan” där mycket läxor är sammankopplat 

med att skolan har hög akademisk standard. Läxan visar på så sätt att skolan har hög status och att 

det går duktiga och studiemotiverade elever på skolan. 

Straff 

Historiskt sett har lärare kunnat ge läxor för att straffa elever som inte gjort det de skall. Lärare i 

dagsläget menar att denna typ av läxor som bestraffar elever för deras ouppmärksamhet inte är i 

enhetligt med skolans uppdrag. Istället menar forskare, och Epstein, att dåligt konstruerade läxor 

eller för tunga uppgifter i sig är straffet då dessa uppgifter kan skapa mycket frustration.50 

 

  

                                                           

50 Epstein och Van Voorhis (2001) s. 182-183 
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4. Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har delade meningar kring läxans effektivitet. Det är inte enbart forskare som är 

av olika åsikter utan även lärare. Då forskningen inte entydigt kan visa på att läxan är positiv eller 

negativ, varken när det kommer till kunskapsinlärning, studieteknik eller andra sociala aspekter, kan 

man ställa sig kritisk till läxors verkliga nytta och varför lärare använder sig av läxor. Forskningen 

visar på både kunskapstillgodogörande och studieteknikförtjänster vilket styrks i den teoretiska 

utgångspunkten i denna uppsats.  

 

 4.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att tillföra kunskap om läxanvändningen på svenska högstadieskolor. Vi 

avser att uppfylla syftet genom att studera varför, alternativt varför inte, lärare på ett antal 

högstadium i Uppsala län väljer att ge läxor till sina elever. Lärarnas svar kommer att analyseras i 

relation till tidigare forskning och till teorier om läxans roll för elevers lärande.  

 

 4.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har vi valt att ställa följande frågeställningar: 

● Hur ofta och vilka former av läxor förekommer bland de tillfrågade lärarna? 

● Vilka motiv kan man se bland de tillfrågade lärarna kring deras val av läxor? 

● Vilka faktorer hos elever, dem själva och kring skolan, utgår lärare från när de använder eller 

utelämnar läxor? 

● Kan dessa olika val orsaka några problem när det kommer till användandet av läxor? 
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5. Metod och avgränsningar 

Detta kapitel kommer i första hand diskutera valet av metoden för såväl insamling av källor samt 

metoden för analysen. Kapitlet kommer även att innehålla en beskrivning av de avgränsningar vi 

tvingats göra och vilka källkritiska aspekter som kan tillkomma uppsatsen. 

 

5.1 Enkät som metod och reflektion över metoden 

Vår uppsats syftar till att undersöka lärares val samt deras motiveringar och vi väljer att göra detta 

genom att undersöka ett delområde av utbildning, nämligen läxor. Detta kan naturligt undersökas på 

flera sätt, bland annat med enkäter som är det som vi har valt eller med intervjuer, observationer etc. 

Utifrån frågeställningarna skulle flera av metoderna fungera bra. Trots det har vi valt att använda oss 

av enkäter med följande motivering. Med enkäter kan vi sannolikt få fler svar än vid intervjuer och 

därmed en klarare kartläggning över hur läxsituationen ser ut och av vilka motiveringar som lärare 

använder sig av. Ett högt antal svarspersoner är väsentligt av den anledningen att möjligheten att få 

fler svar på varje fråga, vilket ökar såväl trovärdigheten som möjligheten att se mönster. Enligt 

Stadsvetaren Peter Esaiasson m.fl. är på så sätt enkäter att föredra om undersökningen ämnar 

omfatta många svarspersoner. 51  Svar på våra frågeställningar hade vi även kunnat få fram med 

intervju som metod, men med enkäten kan vi undvika intervjuareffekten som hade tillkommit om vi 

huvudsakligen valt intervju som metod. Med det undviker vi således att olika egenskaper som kön, 

ålder, etnicitet eller gester påverkar de svar vi får från våra respondenter.52 

Vi vill använda enkäter då vi tycker att det är den metoden med mest fördelar för vårt syfte. 

Enkäter är systematiska, dvs. att exakt samma frågor ställs till alla respondenter och samma uppgifter 

om respondenterna samlas in. Eftersom vår problematisering grundar sig i en jämförelse och 

kartläggning så är systematiken ett starkt argument för att vi ska använda enkäter. Vi är heller inte 

intresserande av lärarnas tankar bakom de besluten som de fattar utan vi vill eftersträva att hitta 

mönster på en annan nivå som har med ämnesuppdelning, utbildningsår, kön, socioekonomisk 

bakgrund och ålder att göra. Enkäten kommer främst att vara en kvantitativ undersökning då 

resultaten på frågorna främst kommer att kunna jämföras och ställas mot varandra i form av 

                                                           

51
 Esaiasson m.fl (2012)  s. 234 

52
 Esaiasson m.fl (2012) s. 235 
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summativa diagram. Däremot kommer vi använda oss av vissa inslag i enkäten som kan tillföra en 

kvalitativ aspekt till undersökningen.53 

 

 5.2 Insamling av källor och analys 

Som tidigare nämnts består våra källor för uppsatsen av enkätsvar från lärare. Metoden för vårt 

tillvägagångssätt har främst legat i att vi konstruerat en enkät via google docs för att underlätta 

samlandet av enkätsvaren, enkäten i sin helhet går att återfinna i Bilaga 1. Vi har på så sätt valt att 

använda oss utav en nätenkät, då det underlättar när vi vill skicka ut en stor mängd enkäter samt vid 

bearbetningen av materialet. Ett möjligt problem med nätenkäter är att de är 100% anonyma vilket 

försvårar vårt arbete att påminna de lärare som inte besvarat enkäten. Den positiva aspekten med en 

nätenkät är däremot att lärarnas anonymitet skyddas. Motiveringen till att Uppsala län har valts som 

undersökningsplats har grundat sig i att det finns många skolor i länet med stor variation på 

skolorna. 

Valet av skolor att distribuera ut enkäterna till har främst grundat sig på att vi genom tidigare 

forskning funnit störst variation på läxors nytta på högstadiet. Genom kommunernas hemsidor, 

inom Uppsala län, har vi funnit och valt ut alla skolor som har högstadieklasser på skolan. Detta 

resulterade till 61 olika skolor, där såväl kommunala skolor som friskolor inkluderats. Utav de 61 

skolorna har fyra skolor fallit bort av praktiska skäl. Dessa skäl har varit att kontak information (e-

mejl) till skolornas rektorer inte funnits eller att kontaktinformationen varit felaktig och skolan på så 

sätt inte fått enkäten. Då vi riktade våra e-mejl till rektorerna kan vi, pga anonymiteten, inte säga hur 

många skolor som är representerade då vi inte vet vilka rektorer som vidarebefordrade enkäten till 

sina lärare. Totalt fick vi in 54 enkät svar från lärare. Det motsvarar en låg svarsfrekvens utifrån 

antalet möjliga svar vilket kan förklaras av lärarnas tuffa vardag och att utskicket av enkäterna 

sammanföll med flertalet röda dagar samt under samma period som de nationella proven. De lärare 

som svarat representerar hela spektrumet av de bakgrundsfaktorer som vi frågat efter, så de kan 

sägas vara representativa ur den aspekten då de kan sägas motsvara ett slumpmässigt urval av lärarna 

i Uppsala län. Vi är dock medvetna om att vi inte kan dra generella slutsatser utifrån vår analys utan 

bara visa på skillnader i vårt material och analysera dessa utifrån tidigare forskning och vårt 

teoretiska perspektiv. 
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Materialet behandlades på olika sätt beroende på vilken analys som genomfördes. Lärarna 

som svarade på vår enkät fick markera i vilken utsträckning de använde sig utav de olika 

undergrupperna: läx-typer, anledningar och faktorer. Dessa analyserades sedan var för sig i 

delkapitel. De olika graderingarna användes dels för att räkna ut andelar, det vill säga hur stor del av 

lärarna som valde ett visst typ av svar, samt för att räkna ut viktade medelvärden som sedan 

jämfördes utifrån olika bakgrundsfaktorer. Det viktade medelvärdet konstruerades genom att ge de 

olika svarsalternativen olika värden, Alltid fick värdet fyra, Ofta fick värdet tre, Ibland fick värdet två, 

Sällan fick värdet ett och Aldrig fick värdet noll. Det betyder att när summationen gjordes för att 

räkna ut medelvärdet, fick ett svarsalternativ där respondenten svarat Ofta tre gånger högre påverkan 

på resultatet än ett svarsalternativ där respondenten svarat Sällan. Den viktade summationen 

används för att få en mer rättvis bild av materialet. 

Vi har även behandlat bakgrundsfaktorerna för att kunna genomföra våra jämförelser. Vi 

delade in våra respondenter efter ålder under benämningarna Äldre och Yngre. Eftersom vår äldsta 

respondent var 66 år och vår yngsta var 23 år, så valde vi att dra gränsen mellan vad vi klassade som 

Yngre och vad vi klassade som Äldre mitt i det ålderspannet. De födda 1948-1969 klassas i vår 

undersökning som Äldre och de motsvarar 24 lärare och de födda 1970-1991 klassas som Yngre och 

de motsvarar 30 lärare. Uppdelningen efter examensår följer av de olika lärarutbildningarna som 

tillkommit, en 1988 och en 2001, det följer därför naturligt att dela in lärargruppen efter dessa. 12 

lärare har tagit examen tidigare än 1988, 18 lärare har tagit examen mellan 1988 och 2001 och 23 

lärare har tagit examen efter 2001. En lärare i vår undersökning har angett att hen saknar examen 

och har därför uteslutits ur den jämförelsen, men hen är självklart inkluderad i de övriga. Vi delade 

även in lärarna efter vilka ämnesområde de undervisade i och hänsyn togs till både angivna 

ämneskombinationer samt vilka ämnen lärarna angett att de gav läxa i. Antalet humanioralärare var 

31, antalet naturvetenskapslärare var 12 och antalet lärare som undervisade i de praktiska ämnena 

var 11. Lärarna som svarade var både av manligt och kvinnligt kön, där antalet kvinnor är 35 och 

antalet män 19. När det kommer till socioekonomisk bakgrund så delade vi in lärarna i tre intervaller 

som vi kallade det lägre intervallet, det mellersta intervallet och det högre intervallet. Det lägre 

intervallet motsvarar två föräldrar som är arbetare alternativt en förälder som är arbetare och en 

förälder som är jordbrukare eller egen företagare och 17 av lärarna tillhörde det spannet. Det högre 

intervallet motsvarar två föräldrar ur tjänstemannasektorn och 16 av lärarna ingår här. Det mellersta 
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intervallet är de som har en blandning mellan de två och där hamnar de resterade 20 lärarna som 

svarade på vår undersökning. 

De olika svarsalternativen delades upp i Epsteins kategorier efter tolkningar av hennes 

förklarande texter. Den uppdelningen finns i Bilaga 2. 

 

5.3 Avgränsningar och källkritik  

 Då läxor används såväl för de yngre åldrarna som för vuxna som studerar, har vi funnit att det 

skulle vara omöjligt att undersöka alla lärare inom såväl grundskola som gymnasium och 

komvux/högskolor. Vi har därför avgränsat oss till högstadiet av anledningen att det finns mycket 

forskning som behandlar läxor på högstadiet, men även av den personliga anledningen att vi båda 

ämnar bli lärare på högstadiet. Den andra avgränsningen vi gjort i uppsatsen har varit att vi avgränsat 

oss till Uppsala län och de 61 skolor inom länet som har högstadium. Skolor från F-6 utan ett riktigt 

högstadium inkluderas på så sätt inte, även om klass 6 på vissa skolor kan inkluderas till högstadiet. 

Vi har valt att fokusera på skolor med årskurserna 7-9 då dessa främst tillhör högstadiet.  

En annan avgränsning vi gjort i vårt arbete var att vi bara undersökte lärare och inte 

inkluderade eleverna. Denna anledning grundar sig i att så lite forskning tar upp varför lärare 

egentligen använder sig utav läxor och vad för resultat de tror sig få. 

Vårt urval kan inte sägas vara representativt för alla Sveriges högstadium, då det är en för 

liten procentenhet som undersöks. Däremot kan urvalet sägas vara representativt för Uppsala läns 

högstadium, då lärarna representerar sina skolors högstadium och 61 olika skolor är tillfrågade. 

Möjliga källkritiska aspekter är att vi valt att undersöka hela länet där vi hoppats på att få en 

variation mellan stora som små skolor. Det kritiska problemet tillkommer då vi inte vet vilka lärare 

som svarat, då de är anonyma, och därför inte med säkerhet kan säga att vi representerar såväl större 

som mindre skolor. Vi kan i vår analys därför inte påstå att vi ser skillnader mellan mindre och större 

skolor, men valet av olika stora skolor blir ändå intressant av den anledningen att det kan finnas en 

skillnad även om vi inte direkt kan uttala oss om den.  

En annan möjlig källkritisk aspekt skulle kunna vara att svarspersonerna inte besvarar 

undersökningen seriöst, men vi anser att detta är en aspekt som inte kommer att finnas bland våra 

svarspersoner. En anledning är att enkäten är frivillig att besvara, vilket i sin tur gör att endast de 

lärare som verkligen vill och kan besvara enkäten kommer att göra det. En annan anledning är att 

tiden det tar att svara på enkäten är relativt kort, endast 10min, vilket gör att man inte hinner tröttna. 



24 

 

Det är däremot inte enbart hur svarspersonerna besvarar enkäten som kan ses som en 

källkritisk aspekt, utan även vilka det är som besvarar enkäten. Då enkäten är frivillig och inte ett 

tvång får vi endast svar från lärare som vill besvara enkäten, men även de som känner att de har en 

åsikt om fenomenet läxor. Detta kan bidra till att vi får ett bortfall av lärare som möjligtvis inte 

funderat kring deras användande eller exkluderande av läxor, eller som helt enkelt känner att de inte 

har en åsikt om ämnet. I ljuset av vårt syfte och frågeställningar är det däremot av större vikt för vår 

undersökning att vi får in resultat, där läraren gjort ett aktivt val eller har en åsikt kring varför hen 

valt att använda läxor eller ej. Bortfallet av lärare som på så vis inte har en åsikt om fenomenet blir 

därför inte en avgörande faktor. 

 

5.4 Etiska aspekter  

Då vi genomför en enkätundersökning är informationskravet ett av de viktigaste etiska kraven som 

vi måste uppfylla. Det är viktigt att informera de involverade om vad studien handlar om och vilken 

deras roll i studien på så sätt blir. Att det skall vara frivilligt för lärarna att delta torde upplevas som 

en självklarhet, men skall trots det ändå nämnas. Samtycke till att vi använder informationen från 

enkäterna är givetvis väsentligt, men då enkäten riktar sig till myndiga lärare samt att enkäten är 

frivillig att delta i, ger lärarna på så sätt automatiskt sitt samtycke till att vi får använda den givna 

informationen. Det är däremot möjligt för lärarna att kontakta oss och ta tillbaka sitt samtycke. Det 

kan däremot medföra komplikationer då enkäten är anonym. För att ett tillbaka dragande av sitt 

sammantyckande på så sätt skulle bli möjlig, är det viktigt att den medverkande läraren minns sina 

svarsalternativ, vilket kan vara svårt. 

 

5.5 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten för uppsatsens resultat anser vi finnas, då vårt val av metod lyckats besvara de 

frågeställningar vi ställt oss. Då vi valt att se fenomenet läxor ur lärares perspektiv ser vi ingen 

problematik med att bara lärare besvarat enkäten. Däremot, som tidigare nämnt, kan dessa lärare 

inte representera alla Sveriges lärare.  I såväl insamlandet av data och analysen av denna har vi hållit 

oss till ett systematiskt lämpligt sätt att analysera data utefter frågan som skall behandlas, vi anser 

därför även att reliabiliteten är hög. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer våra resultat presenterar utifrån vår valda metod. Resultatet har delats upp i 

fyra delkapitel där varje delkapitel ämnar besvara en frågeställning. Delkapitel 6.1 och 6.2 ämnar 

svara på frågeställningen Hur ofta och vilka former av läxor förekommer bland det tillfrågade 

lärarna? delkapitel 6.3 ämnar svara på frågeställningen Hur motiverar lärarna sina val kring läxor? 

och delkapitel 6.4 frågeställningen Vilka faktorer hos elever, dem själva och kring skolan, utgår lärare 

från när de använder eller utelämnar läxor? Sista frågeställningen Kan dessa olika val orsaka några 

problem när det kommer till användandet av läxor? besvaras i alla delkapitel i den mån det är 

möjligt. 

6.1 Hur ofta ger lärare läxor? 

Att styras av vanor och normer är inte ovanligt och är något som Buell framhäver att lärare gör när 

de kommer till läxor. Många lärare har själva fått läxor under sin skolgång och har ofta genom sin 

utbildning blivit skolade i läxor som norm och som något som borde göras.54 

Läxor har dock inte alltid den positiva effekt på elever som många påstått, anser Buell där 

han menar att läxan istället kan medföra negativa effekter, främst för elever från familjer med lägre 

socioekonomisk bakgrund.55 Av denna anledning blir det intressant att undersöka i vilket omfång 

lärare med olika socioekonomiska bakgrunder väljer att ge läxor och hur detta skiljer sig åt mellan 

olika ämnesområden. 
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6.1.1 Regelbunden användning av läxor 

Diagrammet i figur 1 visar i vilken utsträckning lärare inom olika socioekonomisk bakgrund samt 

ämnes områden ger läxor. Diagrammet visar att det främst är lärare från lägre socioekonomisk 

bakgrund inom humaniora samt naturvetenskap som ger läxor regelbundet till sina elever. Resultatet 

visar att 60% respektive 

75% av lärarna ger läxor 

till eleverna regelbundet, 

vilket borde indikera på 

att lärarna anser att läxor 

är bra och tillför positiva 

effekter för eleverna. 

Detta resonemang kan 

underbyggas med att en 

naturvetenskapslärare 

som kommer från en 

lägre socioekonomisk 

bakgrund sett en positiv 

effekt från läxor där hen 

säger: ”De har gett goda 

resultat och arbetsglädje 

till både eleven och 

mig”.56  En annan lärare kompletterar detta med att uttrycka att läxan även är till för hen själv. 

 

Att ha läxor ska inte vara ett straff utan enbart för träning, 

repetition för att lyckas bättre och för att jag ska se vad jag missat i 

min genomgång, hur väl eleverna förstår och vad jag måste bli 

bättre på eller ha ytterligare undervisning om på annat sätt tex57 

 

                                                           

56 Citat hämtat från vår Enkät om läxor 
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Figur 1: Diagrammet anger i vilken utsträckning lärare ger läxor, uppdelat efter socioekonomisk 

bakgrund och ämnesområde. 

H i tabellen står för humaniora, N för naturvetenskap och P för praktiska ämnen. Dessa 

ämnesuppdelningar delas i sin tur upp efter socioekonomisk bakgrund där L står för det lägre 

intervallet, M står för det mellersta intervallet och H står för det högre intervallet. 
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Dessa kommentarer från lärarna indikerar på att de såväl följer officiella direktioner då de 

utgår från beprövade erfarenheter, men även att det finns en relation mellan läraren och eleven där 

eleven får en chans att visa läraren vad hen behöver göra mer för att förbättra sin prestation. Lärare 

med låg socioekonomisk bakgrund inom humaniora ser på läxorna på liknande sätt. En lärare 

kommenterar och menar att hen baserar sig på åsikter hos flera lärare. 

 

 Lärarlagets och mina egna åsikter ger vid handen att glosträning 

som repetition underlättar elevernas förståelse vid nästa 

lärotillfälle i skolan och ger dem snabbare ökad 

prestationsförmåga, så att vi hinner med det centrala innehållet. 

Dessutom förväntar sig både föräldrar och elever läxor.58 

 

Lärare inom humaniora visar på samma sätt som naturvetenskapliga lärare att de såväl följer 

sina åsikter men grundar detta på beprövade erfarenheter då läraren indikerar att hen sett resultat på 

elevernas prestationer. Humaniora lärare indikerar även att de ser på läxan som ett sätt att förbereda 

eleverna inför ny kunskap, men även att de skall träna och utöka förståelsen för sådant de börjat lära 

sig. Denna syn på läxor stämmer väl överrens med Epsteins kategorisering av läxans funktion som 

Övning samt Förberedelse. 

Det som skulle kunna ses som problematiskt är att lärarna från det lägre socioekonomiska 

intervallet tenderar att oftare ge läxor ”i högre grad” än andra. Anledningen till att detta ses som 

problematiskt är att lärare från lägre socioekonomisk bakgrund borde vara mer medvetna om 

svårigheterna som kan finnas för elever med låg socioekonomisk bakgrund. Detta då det skulle 

kunna vara så att eleverna inte kan få hjälp hemma, vilket i sin tur skulle kunna öka den sociala 

klyftan. Vilket enligt Buell skulle tyda på att läxan blir ett medelklassprivilegium. Problematiken 

skulle kunna förklaras med att lärarna, enligt Buell, ser läxan som en chans för eleverna att förflytta 

sig från en låg socioekonomisk position till en högre socioekonomisk position. 59  

 

6.1.2 Oregelbunden användning av läxor 

De lärare som säger sig använda läxor mer sällan eller även aldrig, tillhör naturvetenskapslärare av 

det högre socioekonomiska intervallet samt praktiska lärare av det mellersta samt högre 
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socioekonomiska intervallet (se figur 1). Det som blir extra intressant att uppmärksamma i 

diagrammet är att praktiska lärare av högre socioekonomisk bakgrund är de enda lärarna som sagt att 

de aldrig ger läxor. De praktiska lärarna kommenterar detta med att uttrycka en negativ bild om 

läxor. De ger anledningar som: ” En stor anledning att inte ger så mycket läxor är att jag tycker att 

det huvudsakligen ska räcka med den tid de lägger på studierna i skolan.” samt ”Ser inte läxor som 

ett bra verktyg för lärande. Ger enligt min erfarenhet enbart stress hos eleven.”60  

Här visar lärarna som sagt ett negativt förhållandesätt till läxorna. Man kan även se en teacher- 

student relation hos dessa lärare där man kan utläsa från citaten att de anser att skolarbete skall 

genomföras i skolan men även att läxorna kan få negativa effekter. Dessa negativa effekter skulle 

mycket väl kunna kopplas ihop med forskningens negativa syn på läxor, som DeNisco presenterar, 

som menar att för mycket läxor kan sänka motivationen hos eleverna, vilket i sin tur leder till att de 

presterar sämre.61 

Lärare från det naturvetenskapliga mellersta socioekonomiska intervallet visar inte en lika 

negativ syn på läxorna, även om synen inte heller kan klassificeras som positiv. En av 

lärarna kommenterar med att säga:  

 

Jag arbetar alltså inte särskilt mycket med läxor som ett medel för 

eleverna att nå sina mål, och detta medhänsyn till att deras 

förutsättningar på hemmaplan ser så olika ut. Däremot är det 

något jag ändå strävar att uppnå - alltså att föräldrarna ska bli 

medvetna om deras stora betydelse för att eleven ska lyckas. Jag 

använder elevernas "hemmatid" nästan uteslutande till att de ska 

färdigställa t.ex. faktahäften, noveller e.d., och detta för att träna 

dem inför kommande studier, och för att lära dem ta ansvar.62  

 

Denna lärare visar stor medvetenhet för elevernas hemmasituation och hur exempelvis 

den socioekonomiska situationen inom familjen kan påverka elevers möjligheter att genomföra 

vissa uppgifter i hemmet. Detta kan väl kopplas ihop med Buell som säger att läxan blir ett 

medelklassprivilegium då elevers hemsituation påverkar deras förmåga att klara av läxorna i 
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hemmet. När läraren väl använder sig av läxor följer hen Epsteins kategorier och visar på att 

hen använder läxan som Övning och Förberedelse, vilket i denna undersökning visat sig vara 

främst förekommande.  

6.1.3 Skillnader inom ämnesområdena 

Figur 1 visar att skillnaden mellan lärarna inom humaniora ligger relativt jämnt. Det är flest lärare 

inom humaniora som ger läxor regelbundet, vilket kan styrkas med att lärare inom humaniora har en 

positiv syn till läxor och ser läxorna som ett bra medel för att komplettera och utveckla kunskap 

såväl som egenskaper hos eleverna. Det är mer sällan det förekommer att lärarna inom humaniora 

ger läxor vid behov eller mer sällan, även om dessa spann är högre inom mellersta och högre 

socioekonomiska intervallet än bland de lägre. 

Att det däremot förekommer en skillnad mellan det lägre intervallet och det mellersta samt 

högre kan bero på att lärarna från mellersta och högre uttrycker en mer blandad syn på läxor än 

lärarna från det lägre intervallet. Lärarna uttrycker: ”Jag anser inte att läxor fyller någon stor funktion 

i t.ex. engelskundervisningen på högstadiet. Men jag tror att det är viktigt att eleverna får lite koll på 

studieteknik.”63 men även: 

 

Det dagliga skolarbetet anser jag att man ska klara av i skolan, men 

kan det bli så att enskilda elever inte har kunnat tillgodogöra sig 

det jobb man ska, och då kan man få individuella läxor hem. 

Annars är läxor, som jag skrev ovan, mycket för att träna in 

studieteknik och för att få in en god studievana hemma. Det kan 

även vara läxor som ska underlätta eller befästa kunskaper. 64 

 

Dessa citat tyder på att lärare inom humaniora som väljer att ge läxor mer sällan eller vid 

behov har en blandad syn på läxor och ser läxan mer som ett tillfälle att träna (Övning) än ett 

hjälpmedel för att utveckla elevernas egenskaper till det bättre (Personlig utveckling).  

Bortsett från naturvetenskapslärare inom det lägre socioekonomiska intervallet, så ger lärarna 

läxor mer sällan än ofta. Detta skulle kunna bero på, som tidigare nämnt, att lärarna med lägre 

socioekonomisk bakgrund ser på läxan positivt och möjligtvis vill ge eleverna en möjlighet att själva 
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förflytta sig inom de olika socioekonomiska intervallen, medan de andra lärarna visade sig ha en mer 

negativ syn på läxan vilket förklarar varför regelbunden läxmängd inte förekommer i lika stor 

utsträckning. 

De praktiska lärarna är de som i störst utsträckning säger sig ge läxor sällan, vid behov men 

även aldrig. Endast bland de lärare som har en lägre socioekonomisk bakgrund är skillnaden 

obefintlig då lärarna säger sig ge läxor regelbundet, sällan och vid behov i samma utsträckning. 

Denna obefintliga skillnad mellan det lägre socioekonomiska intervallet kan styrkas med lärarnas 

olika kommentarer, men även att vissa praktiska ämnen är svårare att ge läxor inom (t.ex. träslöjd). 

Lärarna säger ” Forskningen visar bl a att läxor inte i sig ger resultat, men däremot att repetition och 

förberedelse är positivt.” samt ” Elever ska vara med och styra innehållet i undervisningen även 

läxor. Forskning är det som ska avgöra när var och hur ev. läxor ska ges.” och ”Min kollega tycker 

att det är självklart att eleverna ska ha läxor, så jag har anpassat mig.”65 

Här visar lärarna en stor medvetenhet om forskningen kring läxor och väljer därför att 

förhålla sig till denna, vilket kan avgöra varför de inte ger läxor i samma regelbundna utsträckning 

som bland de andra lägre socioekonomiska ämnesområdena. Så de förhåller sig relativt varsamt till 

läxans roll, men säger sig använda läxan som en övande funktion (Övning). En av lärarna sade sig gå 

efter sin kollega, vilket på ett sätt visar att läraren inte har en speciell uppfattning om läxor. Det visar 

även att kollegan följer normen om att läxor skall finnas samt att elever skall få dem, vilket i sin tur 

samstämmer med Buells framställning om att lärare ofta följer vanor och normer inom skolväsendet. 
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6.2 Vilka läxor ges? 

 

Efter att ha analyserat hur 

ofta lärare gav läxor väljer vi 

att gå över till att undersöka 

vilka typer av läxor som ges. 

De tre vanligaste 

läxgrupperna bland de 

tillfrågade lärarna i vår studie 

är repetitionsläxor, göra klart 

arbete som behandlar bekant 

material samt individuella 

läxor, det vill säga läxor som 

är anpassade efter den 

enskilde elevens behov. 

Fördelningen av läxorna och i 

vilken utsträckning de ges ses 

i figur 2. En fullständig 

version av diagrammet finns i 

Bilaga 3. De tre ovan nämnda aspekterna av läxor är också de som många av lärarna tryckte på i den 

inledande frågan om vilka förväntningar de har när de använder sig av läxor. En av lärarna i vår 

undersökning svarar: ”Jag förväntar mig att de gör klart påbörjade uppgifter som de inte hunnit göra 

i skolan. Jag förväntar mig att de repeterar det vi lärt in i klassrummet så att de kommer ihåg 

baskunskaper.”66 och en annan: 

Jag använder mig av läxor när det gäller glosinlärning, och då 

förväntar jag mig att de flesta har lärt in de aktuella orden. Ibland 

har jag haft som läxa att något ska göras klart, och då förväntar jag 

mig att få in ett färdigt arbete, där jag kan bedöma elevernas 

förmågor. Den här lösningen tar jag till när den tid jag har avsatt 
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 Citat hämtat från vår enkät om läxor 
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Diagram över de olika läxorns som 
ges av lärarna i vår studie samt hur 

förekommande de är 

 Repetitionsläxor (T.ex. glosor eller andra typer av faktarepeterande 
uppgifter av bekant material) 
 Göra klart arbete, bekant material 

 Individuella läxor (Läxor som är anpassade efter den enskilde elevens 
behov) 

Figur 2: Diagram som visar vilka de tre vanligaste läxkategorierna blev i vår enkätundersökning. 
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för arbetet inte räcker för en del elever. Oftast de som inte har 

utnyttjat lektionstiden tillräckligt.67 

 

Vårt resultat stämmer således överens med tidigare forskning, där aspekter som att lära 

eleverna att planera sin tid, hjälpa dem komma ikapp med arbetet samt kunskapstillgodogörande 

nämns som vanliga aspekter hos läxor i studien från Cooper och Valentine.68  

Då de olika typerna av läxor 

som lärarna har fått förhålla 

sig till inte säger mer än 

vilka läxor de ger, delas de 

olika typerna av läxa upp i 

Epsteins olika kategorier för 

att resultatet ska kunna 

analyseras ytterligare. 

Grafen i figur 3 visar hur 

lärarnas svar ser ut efter 

uppdelningen i Epsteins 

kategorier. Inte alla 

kategorier finns 

representerade då de olika 

läxorna som lärarna fick 

förhålla sig till i enkäten inte passar ihop med mer än fyra av Epsteins kategorier; Övning, Förberedelse, 

Deltagande och Kamratsamspel. Lärarna kunde även svara på om de gav någon annan läxa som de inte 

tyckte passade in i de angivna kategorierna. När dessa kommentarer tolkades utifrån Epsteins 

kategorier och lades till resultatet medför detta att även Förälder-Elev Relation och Straff finns 

representerade i figur 3. Dessa två kategorier representerar svar från bara två lärare och har på grund 

av detta uteslutits ur efterföljande analys men inkluderas i figur 3 för att visa på att även andra typer 

av läxor förekommer. Hade underlaget varit större är det troligt att de övriga kategorierna hade 

                                                           

67 Citat hämtat från vår enkät om läxor 
68 Cooper och Valentie (2001) s. 147-150 

Figur 3: Diagram som beskriver vilka av Epsteins kategorier som är vanligast när det kommer till 

typer av läxor.  Se bilaga 2 för att se vilka läxor som hamnar under respektive kategori. 

Förekomsten av läxor uppdelade i 
Epsteins kategorier Practice 

Preperation 

Participation 

Personal Developement 

Parent Child-relation 

Parent-Teacher 
communication 
Peer Interactions 

Public Relations 

Punishment 

Policy 
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förekommit bland några lärare men vi går vidare med slutsatsen att flest läxor är av typen Övning, 

Förberedelse, Deltagande eller Kamratsamspel.  

Att det är tre kategorier som utmärker sig ungefär lika mycket är något förvånande om man 

utgår ifrån Epsteins teori. Enligt Epstein är Övning den vanligaste läx-kategorin och de övriga är bi-

kategorier, men bland de lärare som har svarat på vår studie så placeras som sagt Förberedelse och 

Deltagande lika högt, eller lika lågt beroende på utgångsläge. Skillnaden mot det förväntade resultatet 

kan analyseras utifrån ett generellt inställningsperspektiv. Det går att läsa ut en generellt negativ 

inställning till läxor bland lärarna i vår undersökning.69 En lärares kommentar exemplifierar detta bra: 

”Vilken vuxen person skulle vilja ha hemarbete med sig var och varannan kväll, bara för att det ska 

vara så eller alltid har varit på det sättet.”.70 

Då Övning representerar den stereotypiska läxan med en konstruerad uppgift som ska 

genomföras enskilt av eleverna är det mer troligt att lärare med negativ inställning till läxor skulle 

ifrågasätta läxor i den kategorin. Den svenska skolan skiljer sig mot den Amerikanska skolan, vilket 

nämndes tidigare under Tidigare forskning och därför är det troligt att svenska lärare tänker 

annorlunda än de amerikanska om vilka läxor de använder sig av. Det är också troligt att resultatet 

från de svenska lärarna beror på att de svenska styrdokumenten inte nämner läxor och inte har gjort 

det sen de nya läroplanerna kom på 90-talet. Läxan i Sverige har följaktligen en annan status än i 

USA. 

                                                           

69 Epstein (2001) s. 182-183 
70 Citat hämtat från vår Enkät om läxor 
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För att analysera vilka former av läxor som förekommer bland de tillfrågade lärarna så 

jämförs medelvärden. 

Medelvärdena som beskriver 

hur ofta de tillfrågade lärarna 

använder sig av läxor ur de 

olika kategorierna är relativt 

låga, vilket ses i diagrammet i 

figur 4. Detta betyder inte att 

alla lärarna har svarat att de 

sällan använder sig av alla de 

läxtyper som ingår i kategorin. 

Några av läxorna kan 

förekomma ofta medan andra 

förekommer sällan eller att några av lärarna kan ofta ger en viss typ av läxa men att fler ger den 

sällan eller aldrig. Skillnaderna i resultatet är små överlag, det vill säga att lärarna som svarade på vår 

undersökning är en relativt homogen grupp. De skillnader som går att framvisa är bara tendenser.  

 

En sådan tendens finns när lärarna som svarat på vår undersökning delas upp efter när de 

tog examen vilket illustreras i figur 5. Det 

visar sig att lärare som tog examen efter 1988 

men innan 2001 ger mer läxor inom Övning 

och Deltagande än de lärare som tog examen 

före eller efter. Störst är skillnaden i 

jämförelse med lärare som tog examen efter 

2001. Precis som Övning så består Deltagande 

av mer traditionella typer av läxor, här ingår 

t.ex. Självständig uppgift som exempelvis 

uppsatser eller läsläxor. Det är således inte så 

förvånande att lärare med examen efter 2001 använder sig av de läx-typiska läxorna i mindre grad 

eftersom de genomgått sin lärarutbildning och jobbat med 90-talets läroplaner, där läxor inte ens 

nämns.  

0 

0,5 

1 

1,5 

Practice Preperation Participation Peer Instructions 

Medelvärdern för hur ofta de 
tillfrågade lärarna gav läxor 

sorterade efter Epsteins kategorier 

Figur 4: Diagram som visar medelvärdena som visar hur ofta de tillfrågade lärarna gav 

läxor, sorterade efter Epsteins kategorier. 
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Figur 5: Diagram som visar medelvärdet för de olika kategorierna uppdelade 

efter examensår. 
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En ytterligare tendens som gick att utläsa ur vårt resultat är det i Figur 6 som beskriver hur 

lärare i de praktiska ämnena ger mindre läxor än lärare som undervisar i humaniora och 

naturvetenskap. Denna skillnad finns bara inom kategorierna Övning och Deltagande, de tidigare 

nämnda läx-typiska kategorierna. 

Förberedelse, som skiljer 

sig från Övning och Deltagande i 

resultaten från både figur 5 och 

figur 6, innefattar de göra klart 

läxor som många av lärarna 

menade på var det de använde 

sig av. Två lärare svarar: ”Att 

eleverna färdigställer arbeten 

med ett "senaste-

inlämningsdatum".” och ”Jag 

förväntar mig att de gör klart 

påbörjade uppgifter som de inte 

hunnit göra i skolan. Jag förväntar mig att de repeterar det vi lärt in i klassrummet så att de kommer 

ihåg baskunskaper.”71. 

Göra klart läxor skiljer sig från andra typer av läxor eftersom de inte har blivit konstruerade 

som läxor utan istället är uppgifter som läraren har utvecklat för lektionstid. Förberedelse uppvisar en 

annan syn på läxor än vad Övning och Deltagande gör och skulle kanske bättre kallas hemarbete än 

läxa. 
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 Citat taget från vår Enkät om läxor 
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Figur 6: Diagram som visar medelvärdet för de olika kategorierna uppdelade efter 

ämnesområde. 
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6.3 Varför ges läxor? 

När det kom till vilken typ av läxor som gavs bland de tillfrågade lärarna var tre utav Epsteins 

kategorier populärast, det vill säga Övning, Förberedelse och Deltagande. Det är inte självklart att 

motiveringarna till varför lärarna ger läxa stämmer överens med vad för läxa de ger, något som visas 

när vi analyserar materialet på frågan varför de ger de läxor som de ger. Även här delades de 

anledningar som lärarna fick ta ställning till som förklaring till varför de gav läxor in i Epsteins 

kategorier. Denna gång är sex 

av de tio kategorierna 

representerade. Det är värt att 

uppmärksamma att de tre 

vanligaste kategorierna som 

användes i tolkningen av vilka 

läxor som gavs återkommer 

nu men att Kamratsamspel inte 

finns med. Istället utökas 

Övning, Förberedelse och 

Deltagande med Personlig 

Utveckling, Förälder-Lärare 

kommunikation och Public 

relations.  

Grafen i figur 7 visar fördelningen av vilka anledningar som de tillfrågade lärarna angav att 

de använde sig av. Återigen är det viktade värden, det vill säga inte bara antalet lärare som svarat att 

de använder sig av en anledning utan hur ofta de har angett att de använder sig av den anledningen, 

som visas.  

Fördelning av anledningarna 
uppdelat efter Epsteins teorier  

Practice 

Preperation 

Participation 

Personal Developement 

Parent-Teacher 
communication 
Public relations 

Figur 7: Diagram beskriver vilka av Epsteins kategorier som är vanligast när det kommer till 

anledningarna som lärarna angav till varför de gav läxor. 
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I figur 7, men ännu 

tydligare i figur 8, som 

jämför medelvärderna för 

de olika grupperna, går 

det att utläsa att de tre 

vanligaste kategorierna 

som beskriver varför 

lärare ger läxor är Övning, 

Deltagande och Personlig 

Utveckling. Det borde tyda 

på att de tillfrågade 

lärarna hänvisar till läxans 

upplevda 

prestationshöjande och 

fostrande egenskaper. 

Förberedelse, som var en av de vanligaste kategorierna när lärarna fick svara på vilka läxor de gav, är 

inte lika vanlig här vilket skulle kunna betyda att det är en kategori som lärarna använder sig av utan 

att kunna motivera det. En alternativ förklaring skulle kunna vara att då Förberedelse innefattade göra 

klart-arbetet, kan motivationen för att använda sig av den falla in under de kategorier som redan 

nämnts som de vanligaste, det vill säga, lärarna ger den typen av läxa för att höja prestationen och 

för att träna eleverna i eget ansvar och studieteknik. Det finns också en tendens att lärare som är läx-

kritiska använder sig av ”göra klart”-läxan som ett nödvändigt ont, vilket kan illustreras med följande 

lärarkommentar: ”Skolarbete ska göras i skolan. Om eleven inte hinner med/har missat kan han eller 

hon få jobba i kapp.”.72 

                                                           

72 Citat hämtat från vår Enkät om läxor 
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Figur 8: Diagram som visar medelvärdena som beskriver hur ofta de tillfrågade lärarna 

angav att de använde sig av olika anledningar, sorterade efter Epsteins kategorier. 
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För att titta om det var 

någon skillnad på lärare från 

olika socioekonomiska 

bakgrunder så delade vi upp 

de lärare som svarat på vår 

enkät i tre intervall baserat på 

utbildningsgraden hos deras 

föräldrar. När vi i figur 9 

undersöker skillnader ser vi att 

lärare från det lägre intervallet 

i större grad använder sig av 

anledningar som passar in 

under Förberedelse. Förberedelse 

som kategori är inte lika 

grundat i forskning som de övriga, för exempel påpekade DeNisco att läxor kan sänka motivationen 

om de innefattar sådant som eleverna har för lite kunskap om. 73  Göra klart-läxor samt 

förberedelseläxor där nytt material ska behandlas innan lektionen skulle kunna passa in på den 

beskrivningen. Det är därför troligt att lärare som hänvisar till detta, som lärarna i det lägre 

intervallet gör, bygger det på tradition istället för forskning. Lärare från det högre intervallet 

utmärker sig när det kommer till kategorin Förälder-Lärare kommunikation. Det är en vedertagen 

sanning att elever vars föräldrar har högre utbildning har större möjligheter att få hjälp hemma, 

något som togs upp av t.ex. Buell i forskningsöversikten.74 Det är troligt att lärare som själva har 

erfarenhet av föräldrar som har kunnat hjälpa dem med läxor i hemmet skulle fokusera mer på 

föräldrakontakten än de lärare som inte har samma erfarenhet. Båda dessa resultat kan förklaras i 

lärarnas olika bakgrunder vilket är en intressant observation. I de övriga kategorierna går det inte att 

se några liknande tendenser. 

 

                                                           

73 DeNisco (2013) s. 29-31 
74 Buell (2004) s. 100-101 
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Figur 5: Diagram som visar medelvärdet för de olika kategorierna uppdelade efter 

socioekonomisk bakgrund. 
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När vi tittar på de olika ämnesområderna i figur 10 är det kategorin Personlig Utveckling som 

sticker ut. Det är kategorin med näst högst medelvärde efter Övning för hela lärargruppen men i 

uppdelningen efter 

ämnesområde ser vi att det 

är den näst minst 

betydelsefulla kategorin för 

lärare som undervisar i de 

praktiska ämnena. Det är i 

första hand lärare i de 

humanistiska ämnena som 

anger Personlig Utveckling 

som viktig anledning till 

varför de ger läxor. Enligt 

Epstein är Personlig 

Utveckling speciellt kopplat 

till de praktiska ämnena.75 

Varför de lärarna som svarade på vår enkät inte följde detta mönster kan det finnas olika anledningar 

till. Dels kan det vara en skillnad mellan hur de praktiska ämnena är utformade i USA mot Sverige 

men mer troligt är att lärarna inte tycker sig träna detta i formen av läxor utan under lektionstid. 

Lärare som undervisar i praktiska ämnen hamnar lägre i de övriga kategorierna också med 

undantaget Förälder-Lärare kommunikation. Hur viktigt man tycker det är att inkludera hemmet i 

elevens undervisning och utveckling tycks alltså vara något som beror på andra orsaker än vilket 

ämne man undervisar i. Lärarna i de praktiska ämnena har tidigare under delkapitlet 6.2 angett att de 

ger läxor mer sällan vilket skulle kunna förklara varför de uttrycker att de mer sällan påverkas av de 

faktorer som de hade att ta ställning till. 

Precis som det fanns en tendens att lärare med examen mellan 1988 och 2001 gav mer läxor 

än övriga grupper, något som visades i delkapitel 6.2, så ser vi i figur 11 att de även, i större 

utsträckning än de övriga, anger att de använder sig av de anledningarna som fanns att ta ställning till 

i enkäten. De har alltid ett högre medelvärde än de andra grupperna men skillnaden är större 
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Figur 10: Diagram som visar medelvärdet för de olika kategorierna uppdelade efter 

ämnesområde. 
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gentemot de med examen efter 2001. Det resultatet stämmer delvis in i det föregående när 

jämförelsen gjordes gentemot ålder eftersom de yngre lärarna i större utsträckning än de äldre 

hamnar i gruppen med examen efter 2001 men det är inte så enkelt som att säga att den gruppen 

enbart består av yngre lärare. Det finns flertalet lärare som hamnar i kategorin äldre och i och med 

det färgats av de läx-traditioner 

som existerade när de gick i 

skolan men som genomgått 

lärarutbildningen efter 2001 och 

därmed också blivit påverkade av 

de läx-traditioner som florerade 

där.  

Den kategori som sticker ut mest 

är Personlig Utveckling där både de 

med examen innan 1988 och de 

med examen efter 2001 svarar att 

de påverkas av anledningarna i 

den kategorin i mindre 

utsträckning än vad de som har 

examen mellan 1988 och 2001 gör.  
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Figur 11: Diagram som visar medelvärdet för de olika kategorierna uppdelade efter 

examensår. 
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6.4 Faktorerna bakom lärarnas beslut att ge eller inte ge läxa 

Varje gång lärare fattar beslut om att ge eller avstå från att ge läxa grundas beslutet på olika faktorer. Detta 

delkapitel kommer att presentera och analysera vilka bakomliggande faktorer som påverkar lärarna i 

deras beslut om läxor. Analysen kommer att utgå från bakgrundsfaktorerna kön och ålder, vilket motiveras 

med att vi vill se en skillnad mellan lärares ålder samt kön i hur de tar sina beslut, mer än huruvida de kommer 

från olika socioekonomisk bakgrund. Anledningen till detta är att vi tror kön och ålder kan bidra mer till 

analysen. 

Resultatet kommer att delas upp i två delar där den första presenterar faktorerna som påverkar lärare att inte 

ge läxa. Den andra delen presenterar de faktorer som lärarna hänvisar till då det fattar beslut om att ge läxa.  

 

6.4.1 Faktorer med liten påverkan 

I Sverige styrs skolan av skollagen och 

styrdokument. Att styrdokument skulle vara en 

anledning till att lärare använder sig av eller låter 

bli att använda läxor vore därför inte speciellt 

häpnadsväckande. Styrdokument, som officiell 

anledning, visade sig vara den faktor  som allra 

minst påverkade lärarna (tabell 1). Det går även 

att uppmärksamma att det inte finns någon 

könsskillnad då såväl männen som kvinnorna 

påstår att styrdokumenten inte är en avgörande 

faktor.  Som tidigare forskning nämnt och i 

enlighet med Epsteins public relations, som 

ämnade visa för omvärlden vilken standard 

skolan har, så kan man även se att riktlinjer från 

skolan inte är en avgörande faktor (se tabell 2). 

Så huruvida skolan vill ha läxor eller ej, påverkar 

inte lärare i en större utsträckning. Detta bör 

därför innebära att skolan anser sig ha en viss 

standard oavsett om eleverna får läxor och att de 

trots allt kan visa på en högre akademisk 

Tabell 1: Tabellen anger i vilken utsträckning lärare valt 
styrdokument, uppdelat efter ålder och kön. 

Ålder Faktor: Styrdokument Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta 

Ung 
 
Kvinna 13 2 1 1 17 

Man 12 0 1 0 13 

Total 25 2 2 1 30 

Äldre 
 
Kvinna 14 3 1  18 

Man 5 1 0  6 

Total 19 4 1  24 

Total 
 
Kvinna 27 5 2 1 35 

Man 17 1 1 0 19 

Total 44 6 3 1 54 

 

Tabell 2: Tabellen anger i vilken utsträckning de inte valt riktlinjer 
från skolan som faktor, uppdelat efter älder och kön. 

Ålder Faktor: Riktlinjer från skolan Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ung 
 
Kvinna 11 2 4  0 17 

Man 8 2 2  1 13 

Total 19 4 6  1 30 

Äldre 
 
Kvinna 13 3 1 1  18 

Man 3 1 1 1  6 

Total 16 4 2 2  24 

Total 
 
Kvinna 24 5 5 1 0 35 

Man 11 3 3 1 1 19 

Total 35 8 8 2 1 54 
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standard. Officiella anledningar visar sig på så sätt inte vara avgörande för om lärare anser att de bör 

ge läxor. Äldre lärare har oftast mer erfarenhet av läraryrket, olika styrdokument men även olika 

skolor. Att det skulle finnas en skillnad mellan äldre och yngre lärares val ansågs inte vara omöjligt. 

Det har däremot visat sig att utav den totala summan av 30 unga och 24 äldre lärare i 

undersökningen så skiljer sig inte de 19 unga och de 16 äldre lärarnas svar på något väsentligt vis när 

det gäller riktlinjer från skolan. Skillnaden är inte heller väsentlig när det gäller styrdokumenten. Med 

detta kan vi därför säga att äldre och yngre lärare samt män och kvinnor samstämmer när det gäller 

att inte stödja sitt val på officiella kategorier. 

Det är dock inte enbart skollagen eller styrdokument som styr i skolan. Olika lärare gör olika 

val på grund av hur deras arbetsdag på skolan ser ut och får därför även de en stor styrande roll i 

skolan. Det är inte heller enbart människor eller lagar kring skolan som är med och bestämmer. 

Såväl politiker som föräldrar har åsikter kring skolan och i detta fall blir det föräldrarna som blir den 

viktiga aspekten. Enligt Brock m fl. påvisade de att lärare ibland gav läxor för att elevernas föräldrar 

förväntade sig att deras barn skulle få läxor.76 Detta resultat grundade sig främst på skolor i USA och 

relationen mellan amerikanska elever och akademisk standard. Relationen mellan föräldrars åsikter 

och läxor i Sverige skiljer sig dock åt.(se tabell 3).  

 

Tabellerna 3 och 4 visar båda på att 34 av undersökningens 54 lärare aldrig grundar sitt val på 

                                                           

76 Brock, Lapp, Flood, Fisher och Han (2007) s. 354-355  (se även tidigare forskning). 

 
Tabell 3: Tabellen anger i vilken utsträckning e inte valt 
föräldrars åsikter, uppdelat efter ålder och kön. 

Ålder Faktor: Föräldrars åsikt Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta 

Ung 
 
Kvinna 12 4 1 0 17 

Man 7 4 1 1 13 

Total 19 8 2 1 30 

Äldre 
 

Kvinna 13 3 1 1 18 

Man 2 3 1 0 6 

Total 15 6 2 1 24 

Total 
 

Kvinna 25 7 2 1 35 

Man 9 7 2 1 19 

Total 34 14 4 2 54 
 

 
Tabell 4 Tabellen anger i vilken utsträckning e inte valt ”hinner 
inte rätta”  uppdelat efter ålder och kön. 

Ålder Faktor: Hinner inte rätta Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ung 
 
Kvinna 9 5 2 1 0 17 

Man 7 3 2 0 1 13 

Total 16 8 4 1 1 30 

Äldre 
 
Kvinna 14 1 2 1  18 

Man 4 1 1 0  6 

Total 18 2 3 1  24 

Total 
 
Kvinna 23 6 4 2 0 35 

Man 11 4 3 0 1 19 

Total 34 10 7 2 1 54 
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huruvida föräldrarna anser att de bör ge eller exkludera läxor, men lärare låter sig inte heller påverkas 

av deras arbetssituation. Att de inte hinner rätta blir på så sätt inte en faktor att grunda sig på. Att 

lärare inte grundar sitt val på föräldrars åsikter är i sig inte speciellt häpnadsväckande, då det visar på 

att lärare är trygga i sin profession och troligtvis grundar sina beslut på mer beprövade faktorer. 

Möjligtvis hade man kunnat tro att faktorn ”hinner inte rätta” skulle vara en stor anledning för 

lärarna som vanligtvis kan ha hektiska dagar. Liv Sissel Grønmo visar dock i sin studie att många 

Svenska lärare år 2011 rättar de läxor de ger samt att de i en större utsträckning än tidigare diskuterar 

läxorna i klassrummet, även om denna utsträckning inte är i samma nivå som i t.ex. Finland.77 Lärare 

väljer därför inte att grunda sin sitt val utifrån deras arbetssituation, utan anser sig ha tillräckligt tid 

för att rätta och utvärdera elevernas arbete. Tillskillnad från vårt antagande innan uppsatsens 

skrivande kan ingen väsentlig skillnad mellan kvinnor och män eller yngre och äldre lärare visas när 

det gäller faktorer de inte grundar sitt val på. 

6.4.2 Faktorer lärare grundar sitt val på 

Det finns en skillnad mellan de faktorer som lärarna väljer för att motivera varför de använder sig av 

läxor och de faktorer de väljer för att motivera varför de inte använder sig av läxor. Gemensamt är 

att lärarna väljer både officiella och mindre officiella (obeprövade) anledningar. Till skillnad från 

faktorerna lärare inte grundar sina val på, var 

valen de faktiskt grundar sina val på inte lika 

utmärkande. Resultaten var inte lika tydliga, men 

det kom ändå fram två faktorer som det visade 

sig att lärare grundade sitt val på mer än andra. 

Dessa kategorier visade sig vara såväl egna 

erfarenheter (beprövade) och egna åsikter. Tabell 

5 visar att lärare i större utsträckning än andra 

anledningar valt att grunda sig på egna 

erfarenheter. 

                                                           

77 Grønmo (2013) s. 125 

Tabell 5: Tabellen  anger i vilken utsträckning lärare valt egna 
erfarenheter, uppdelat efter ålder och kön. 

Ålder Faktor: Egna erfarenheter Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ung 
 
Kvinna 3 3 6 5  17 

Man 4 5 3 1  13 

Total 7 8 9 6  30 

Äldre 
 
Kvinna 6 4 3 2 3 18 

Man 0 0 1 3 2 6 

Total 6 4 4 5 5 24 

Total 
 
Kvinna 9 7 9 7 3 35 

Man 4 5 4 4 2 19 

Total 13 12 13 11 5 54 
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I samband med detta är det dessutom intressant att uppmärksamma att det är en stor andel 

lärare som hävdar att de aldrig använder sig utav egna erfarenheter som faktor för sitt val. 29% av 

lärarna säger sig använda sig av egna erfarenheter gentemot 46% som menar att de inte använder sig 

utav egna erfarenheter. Egna erfarenheter som beprövad officiell anledning blir på så sätt inte en 

övervägande anledning, men bidrar till att visa att egna erfarenheter trots allt hamnar högre upp 

bland faktorerna än t.ex. styrdokument och riktlinjer från skolan. Den intressanta uppdelningen här 

blir istället mellan ålder och kön. Här visar det sig att 69% av alla unga män aldrig, eller sällan, 

grundar sitt val på egna erfarenheter medan 7% säger alltid eller ofta. Skillnaden utmärker sig ännu 

mer när man jämför mellan unga kvinnor där 35% svarar aldrig/sällan mot 29% som svarar ofta 

eller alltid. Det visar på så sätt att fler unga kvinnor baserar sitt val på egna erfarenheter än unga 

män. Skillnaden blir ännu mer intressant när vi även tar in äldre män och kvinnor. Här visar det sig 

att 83% av de äldre männen ofta eller alltid grundar sitt val på egna erfarenheter gentemot 0% som 

svara aldrig. Äldre kvinnor i sin tur svarade att 45% aldrig utgår från egna erfarenheter medan 28% 

svarar att de ofta eller alltid grundar valet på egna erfarenheter. Sammanfattningsvis kan vi då se en 

tendens att unga män i störst mån aldrig grundar sig på egna erfarenheter medan äldre män i största 

mån alltid grundar sig på egna erfarenheter. Huruvida detta beror på faktorer som antal år i yrket 

eller den personliga mognaden går däremot inte att 

svara på.  

Egna åsikter (tabell 6) som visade sig vara den 

andra faktorn som utmärkte sig har en större variation 

mellan den totala summan som svarat alltid/ofta 

gentemot aldrig/sällan och blir även den kategorin 

som flest lärare säger att de grundar sitt val på. 41% av 

undersökningens lärare säger sig använda sig utav egna 

åsikter när de väljer att ge eller utesluta läxor.  Egna 

åsikter tillskillnad från egna erfarenheter hamnar inte 

inom kategorin officiella anledningar, då åsikter inte 

alltid är beprövade och kan därför grunda sig på 

sådant vi inte kan kontrollera.  

Av de som sade sig använda sig utav egna åsikter om läxor så var det främst de unga 

kvinnorna som dominerade med 53% som svarade ofta eller alltid gentemot de unga männen där 

Tabell 6: Tabellen  anger i vilken utsträckning lärare valt egna 
åsikter, uppdelat efter ålder och kön. 

Ålder Faktor: Egna åsikter Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Ung 
 
Kvinna 2 1 5 7 2 17 

Man 2 2 8 1 0 13 

Total 4 3 13 8 2 30 

Äldre 
 
Kvinna 6 1 3 1 7 18 

Man 0 0 2 1 3 6 

Total 6 1 5 2 10 24 

Total 
 
Kvinna 8 2 8 8 9 35 

Man 2 2 10 2 3 19 

Total 10 4 18 10 12 54 
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30% av dem svarade att de inte använde sig utav egna åsikter, när det kom till valet rörande läxor. 

Bland de äldre lärarna kan man däremot se en motsatt trend där de äldre männen sade sig grunda sitt 

val på egna åsikter i större utsträckning än de yngre. Bland de äldre männen var det 67% som 

svarade att de ofta eller alltid grundar valet på sina åsikter medan det istället hos de äldre kvinnorna 

var 39% som svarade att de aldrig eller sällan grundade sitt val på sina egna åsikter. Även om det inte 

är en trend bland samma personer som undersökts i två stadier, kan man ändå se en trend där yngre 

kvinnor i högre grad grundar valet på egna åsikter medan detta sjunker bland de äldre kvinnorna. Vi 

kan även se en liknande trend bland männen där männen går från att inte grunda valet på egna 

åsikter till att i en större utsträckning välja att göra så. Om detta beror på mognad eller åsikter 

grundade på sin egen skolform eller liknande är inget vi kan svara på. 

Det som går att utläsa från tabellerna är att det inte är lätt att entydigt visa på vilka faktorer 

lärare använder eller inte använder sig utav, då det finns många faktorer att gå på. Detta i sig visar på 

att faktorerna som lärare använder sig av spretar åt många håll medan det blir mer enhetligt av vad 

de absolut inte använder sig utav när de beslutar att ge elever läxor eller inte. 

 

6.4.3 Män och kvinnor, äldre och yngre – vad väljer de?  

I sin helhet har det varit flest deltagare i undersökningen som valt att grunda sina val på egna 

erfarenheter och egna åsikter, som visat ovan. För att göra ytterligare en uppdelning så är det 

intressant att undersöka vilken faktor de olika kategorierna, ung kvinna etc., väljer att använda sig 

utav. 

Det resultatet kan visa är att unga män är de som delvis är mest spretiga i sitt val, men även 

de som endast har en faktor som dominerar. Faktorn som dominerar bland de unga männen är 

elevernas fritid, vilket utgör 31%. Detta visar på att de unga männen anser sig vilja värna om sina 

elever och man kan därför säga att det finns en teacher-student relation mellan de unga männen som 

lärare och eleverna. De unga kvinnorna värnade även de om elevernas fritid (29%), vilket även här 

visar på att det finns en speciell relation mellan läraren och eleven, där läraren vill se till att eleven 

har tid för annat och kan utveckla andra egenskaper. De unga kvinnorna är även de som är mest 

obestämda av de fyra grupperna och har lika stor fördelning mellan faktorerna elevernas fritid, 

tidigare forskning och egna erfarenheter (29%). Trots det visade det sig ändå att unga kvinnor främst 

grundar sitt val på egna åsikter, vilket kan stämma överrens med såväl elevers fritid och tidigare 

forskning där läraren, i samband med forskningen, skapar sig en åsikt grundat på en officiell faktor. 
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Äldre män i sin tur säger sig grunda sina faktorer på tidigare forskning (67%) och egna erfarenheter 

(83%) i främsta hand vilket säger sig att äldre män såväl grundar sig på officiella beprövade orsaker 

såväl som vad det själv upplevt fungerar. Äldre kvinnor är de enda som påstod sig grunda sitt val att 

inkludera eller exkludera läxor i undervisningen på arbetslaget (35%) men kombinerar detta med 

egna åsikter som utgör 44% av de tillfrågade. 
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7. Diskussion 

Under resultat och analys besvarades våra frågeställningar. Vi kom fram till följande: Lärare med 

lägre socioekonomisk bakgrund var de lärare som gav läxor i högst grad medan lärare med högre 

socioekonomisk bakgrund gav färre läxor. De vanligaste formerna av läxor som de tillfrågade lärarna 

använde sig av var Deltagande, Övning och Förberedelse.  Deltagande och Övning förekom även bland de 

tillfrågade lärarna när de skulle motivera sina val, men här var även Personlig Utveckling var en viktig 

kategori. Egna erfarenheter och åsikter var de faktorer som lärarna grundade sina val på i störst 

utsträckning i jämförelse med styrdokument och riktlinjer från skolan som förekom minst. 

Problematiken bland dessa val diskuteras närmare i detta kapitel. 

7.1 Man gör som man alltid har gjort 

 I delkapitlet Prestation problematiserades faktumet att mycket av forskningen som gjorts inom 

ämnet läxa endast berör hur effektiv eller ineffektiv läxan är. Läxan som pedagogiskt verktyg 

ifrågasätts inte i samma grad som hur många timmar som ska läggas ner på den. Det finns forskning 

som säger att läxor är bra och det finns forskning som säger att läxor är dåligt men läxans roll i 

skolan ifrågasätts inte i den utsträckning man hade kunnat tro. Som tidigare nämnt finns det inga 

forskare som vill förbjuda läxor.78 Läxan som koncept är norm. Den överlever inom skolan genom 

perioder av positiva och negativa tankar om läxor. I Sverige har vi inte haft styrdokument som har 

nämnt läxor på 25 år men ändå ger lärarna som svarat på vår enkät läxor. Vår enkät visar att 

styrdokumenten till och med är en av de faktorer som minst påverkar lärarnas beslut när det 

kommer till läxor. Utan att det har kunnat underbyggas av forskning har läxan fått en självklar roll i 

undervisningen, inte bara som kunskapstillgodogörare utan också som ett hjälpmedel för att träna 

studieteknik, inte heller det bevisbart.79 Buell förklarar detta fenomen med en teori om vanan. Lärare 

ger läxor eftersom de under sin skolgång fick läxor, enligt Buell. Vanor som dessa är svåra att bryta 

och besluten om att ge läxor är inte nödvändigtvis beslut så mycket som det är rutin.80 

Lärarna som deltagit i vår studie kommer från olika skolor inom Uppsala län. De är av olika 

kön och ålder, de kommer från olika socioekonomiska bakgrunder och har genomgått olika 

versioner av lärarutbildningen under tider då läxan har haft olika status. Utöver det undervisar de i 

olika ämnen och besitter med sannolikhet olika politiska och personliga värderingar. Trotts allt detta 

                                                           

78 Watkins och Stevens (2013) s. 81 
79 Watkins och Stevens (2013) s. 81 
80 Buell (2004) s. 125 
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utgör de en förvånansvärt homogen grupp när det kommer till läxfrågan. Skillnaderna mellan olika 

lärargrupper är små och mer tendensartade än uttryckliga skillnader. Detta talar för att det finns 

något gemensamt som påverkar mer än alla dessa skillnader. Vi antar att de flesta lärarna som 

svarade på vår enkät har det gemensamt att de genomgått sin utbildning i den svenska skolan. Den 

svenska skolan som, oberoende av rådande styrdokument, har använt sig av läxan som didaktiskt 

verktyg. Det går också att dra paralleller från de få skillnader mellan lärargrupper som går att utläsa 

och deras bakgrund. Av de lärare som kommer från det lägre intervallet när det kommer till 

socioekonomisk bakgrund och undervisar i teoretiska ämnen, är det 60-75% som säger sig använda 

läxor på en regelbunden basis. Detta trotts att denna grupp borde ha störst erfarenhet av de klyftor 

som läxor kan medföra på grund av olika möjligheter till hjälp i hemmet. Vi kunde också se att 

samma lärare, som, inte nödvändigtvis men med större sannolikhet, fick mindre hjälp hemma, ger 

mer läxor som kräver eget ansvar. Lärarna med socioekonomisk bakgrund från det högre intervallet 

ger istället mer läxor som inkluderar föräldrarna vilket skulle kunna bero på erfarenheter av att ha 

engagerade föräldrar. 

Den stora användningen av göra klart-läxan i förhållande till vad vi hade kunnat förutspå 

från tidigare forskning, kan också vara ett tecken på att vana och rutin styr våra lärare mer än de 

kanske är medvetna om. Vi har tidigare nämnt att göra klart-läxan är problematisk. Den har, 

tillskillnad från andra läxor, inte blivit konstruerad för att göras hemma utan består av uppgifter som 

eleverna skulle genomföra i skolan med det stöd som finns där i form av läraren och övriga 

klasskamrater. Det finns inga belägg i forskningen på att denna typ av läxa är bra för eleverna, den 

kan inte heller klassas som ett renodlat arbetssätt vilket exkluderar den från formuleringar i tidigare 

styrdokument och detta talar för att det handlar om tradition för lärarna, medveten eller omedveten 

går inte att uttala sig om. 

 

 

7.2 Den negativa synen på läxor 

 I tidigare forskning finns det en tydlig tendens till att forskare har olika åsikter kring läxor. 

Motståndarna till forskningen säger att för mycket läxor kan få negativa konsekvenser då elevernas 

självkänsla och motivation kan sjunka. Detta är något som även har kunnat uppvisas bland de 

undersökta lärarna i Uppsala län. 

Anledningen till att synen på läxan skiljer sig åt mellan lärarna kan delvis bero på deras egna 

erfarenheter, men även att de bygger sina åsikter kring mediedebatten. Speciellt då tidigare forskning 
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refereras i media med såväl positiva inlägg som negativa. Den främsta anledningen till att lärarna 

hade en negativ syn på läxan var för att de på olika vis inte såg läxan som ett bra verktyg för lärande. 

En annan anledning var att de utgick från forskning. Detta tyder på att inte alla lärare följer normen 

att ge läxor och har på så sätt lyckats bryta sig ur det mönstret. Detta framförs tydligare genom en av 

lärarna som nämner ” Vilken vuxen person skulle vilja ha hemarbete med sig var och varannan kväll, 

bara för att det ska vara så eller alltid har varit på det sättet.” 

Däremot fanns det i princip inga lärare som angav att de aldrig gav läxor, vilket tyder på att 

de trots sin negativa inställning till läxor ändå ger dem. Varför lärarna trots sin negativa inställning 

väljer att ge läxor är intressant att uppmärksamma. Delvis på grund av att en stor andel lärare visade 

att de inte följde riktlinjer från skolan eller styrdokument och stödjer sig därför inte på officiella 

anledningar. Detta blir ännu mer intressant när man undersöker de faktorer lärarna svarade att de 

använde sig av och då tidigare forskning kom fram som en anledning. Tidigare forskning ses i sig 

som en officiell anledning att grunda sitt beslut på, men med en negativ inställning till forskning är 

det troligt att dra slutsatsen att dessa lärare läst forskning med negativ inställning, och att de trots det 

väljer att ge läxor. 

Buell nämnde i sin forskning att läxor påverkar elever med en låg socioekonomisk bakgrund 

negativt. I undersökningen fanns det en relativt stor andel lärare av lägre socioekonomisk bakgrund. 

Ett förväntat resultat, i samband med att lärare tagit till sig tidigare forskning, skulle vara att lärare 

med lägre socioekonomisk bakgrund valde att mer sällan ge läxor. Istället visade resultatet att det var 

lärare med högre socioekonomisk bakgrund som visade på en mer negativ inställning till läxan, men 

även en insyn i hur läxan påverkar elevernas situation hemma.  

 

7.3 Bidrag till forskningen och framtida studier 

Att bidra med något häpnadsväckande nytt resultat är svårt att göra i ett examensarbete. Det vi anser 

att vår uppsats bidragit med till forskningen, är en insyn i hur lärare inom Uppsala län ser på läxor. 

Hur lärare i sig ser på läxor är inte ett nytt forskningsområde, men det vi bidrar med är att undersöka 

vad lärarna grundar sig på och hur det kan skilja sig mellan olika typer av lärare.  Då tidigare 

forskning var en förekommande faktor bland lärarna kan det vara intressant att bygga vidare på 

forskningen med att undersöka hur lärares relation mellan forskningen och hur de faktiskt använder 

sig av läxan ser ut, i en större utsträckning än vad som gjort i denna uppsats. Att mer djupgående gå 

in på varför lärare med en negativ syn på läxor faktiskt ger läxor till sina elever är även det ett 

område värt att undersöka. Vi har även upptäckt en lucka i forskningsfältet i och med göra klart-
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läxan. Vi tror att det finns ett värde i att titta djupare på hur den typen av läxa påverkar elevens 

lärande och utveckling samt hur den spelar roll i skolans strävan efter att erbjuda undervisning på 

lika villkor. 
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8. Konklusion 

I vår uppsats har vi kunnat urskönja två teman vilka presenterades under kapitlet Diskussion. Dessa 

var dels den negativa inställningen till läxor som åskådliggjordes bland de tillfrågade lärarna och dels 

att lärarna inte uppvisade så genomtänkta motiveringar, vilket genom tidigare forskning kunde tolkas 

som att lärarna agerade utifrån vana. Ett skäl till att vårt resultat ser ut som det gör är att läxan som 

institution har tömts på mening i den betydelsen att den inte längre är knuten till de didaktiska eller 

sociala syften som den tidigare förknippats med. Mellan raderna utläses en inställning till läxan som 

går bortom åsikten att läxor är ett nödvändigt ont som ofta nämns, för att vara kritisk kan man säga 

att reflektionerna inte ens går så djupt att den kan klassas som det. Läxa är, i dagens samhälle, något 

som bara är. Om läxan, på samma sätt som folkskolan, ursprungligen var ett sätt att kontrollera 

ungdomarnas tid för att se till att den fylldes med meningsfulla aktiviteter och för att se till att alla 

medborgarna besatt en gemensam summa av grundkunskaper så är den nu ett sätt att se till att alla 

medborgare besitter en gemensam erfarenhet av att ha haft läxa. Denna attityd behöver ändras, 

något som forskare från Buells läxkritiska utgångspunkt efterfrågar. En tendens till nytänkande finns, 

fler skolor väljer att bli läxfria och andra typer av läxor blir allt mer vanliga så som den tidigare 

nämnda ’flipped classroom’ men ännu mer behöver göras för att fylla läxan med pedagogiska tankar 

igen. Det kan inte vara upp till enskilda lärare att besluta om de ska använda sig av läxa eller inte i sin 

undervisning om dessa samma lärare inte har givits stöd att fatta sådana beslut. Vår slutsats, efter att 

ha skrivit denna uppsats, är att läxan existerar i vår skolvärld. Den har gjort det genom läxkritiska 

stormar i historien och kommer troligen att överleva liknande stormar som råder nu och som 

kommer att råda i framtiden. Att diskutera läxans vara eller icke vara är visserligen av vikt men vi 

anser att tills en sådan slutgiltig konsensus innefaller (om det någonsin kommer att göra det) behöver 

läxan plockas in och behandlas i lärarutbildningen igen, för att blivande lärare ska få en grund att stå 

på när de ska ut i arbetslivet. Så att de kan ta aktiva beslut istället för att falla tillbaka på vanan. 
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Bilaga 1 

 

Enkät om läxor 
Med "läxor" menar vi alla uppgifter som utförs av elever utanför skoltid och som är 

sammankopplade med kursmål eller centralt innehåll. 

*Obligatorisk 

Kön * 

o  Kvinna 

o  Man 

Födelseår: * 

                                                  

Examensår: * 

                                                 

Antal yrkesverksamma år: * 

 

Ämneskombination: * 

 

 

Vilken typ av skola arbetar du på? * 

o  Kommunal 

o  Friskola 

 

Vilken yrkeskategori tillhör/tillhörde dina föräldrar? * 

Var vänlig sätt ett kryss vid det alternativ som passar bäst in. 

 

Högre 

tjänsteman 
Tjänsteman 

Lägre 

tjänsteman 

Egen 

företagare 
Jordbrukare 

Kvalificerad 

arbetare 

Okvalificerad 

arbetare 

Moder 
       

Fader 
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Uppskattningsvis, hur stor variation på utbildning har föräldrarna till eleverna du 

undervisar? * 

Minst en förälder har... 

 
I hög grad 

I relativ hög 

grad 
I någon grad I mindre grad Inga 

Mer än tre års 

högskoleutbilding 

eller motsvarande 

     

Upp till tre års 

högskoleutbildning 

eller motsvarande 

     

Mer än tre år 

på  annan 

eftergymnasial 

utbildning 

     

Upp till tre år på 

annan 

eftergymnasial 

utbildning 

     

Gymnasieutbildning 

eller motsvarande 
     

Grundskoleutbildning 
     

 

Vad för resultat förväntar du dig när du använder dig av läxor? * 
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Vad ger du för form av läxa? * 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Repetitionsläxor 

(T.ex. glosor eller 

andra typer av 

faktarepeterande 

uppgifter av bekant 

material) 

     

Mängdträning 

(Uppgifter av 

bekant art som 

berör ett bekant 

ämne, t.ex. 

standarduppgifter 

inom matematiken) 

     

Samarbetsuppgifter, 

bekant material 

(Uppgifter som 

elever löser i grupp 

som behandlar 

material som gåtts 

igenom under 

lektionstid) 

     

Samarbetsuppgifter, 

nytt material 

(Uppgifter som 

elever löser i grupp, 

som behandlar för 

eleverna nytt 

material) 
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Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Nytt material (Läsa 

på innan 

genomgång, ta reda 

på information 

själv, osv.) 

     

Göra klart arbete, 

bekant material 
     

Göra klart arbete, 

nytt material 
     

Redovisningsläxa 

(Material som 

eleven vid senare 

tillfälle ska redovisa 

inför klassen,  eller 

läraret.ex. ett tal) 

     

Individuella läxor 

(Läxor som är 

anpassade efter den 

enskilde elevens 

behov) 

     

Självständig uppgift 

(exempelvis 

Uppsatser) 

     

Läsläxor (där eleven 

får i uppgift att läsa 

en längre text) 

     

Appar (exempelvis 

för glosor, 

färdighetsträning 

etc) 

     

Annat 
     

Om annat, specificera: 



58 

 

   

 

I vilket av dina ämnen använder du dig utav läxor? * 

o  Båda 

o  Ett av dem 

o  Inget 

Om du svarade ett ämne, specificera vilket: 

 

Ger du samma mängd av läxor till alla årskurser? * 

o  Nej, färre till yngre elever 

o  Nej, färre till äldre elever 

o  Nej, skiljer sig åt mellan klasserna oavsett årskurs 

o  Ja 

Om du ger olika läxor beroende på årskurs, motivera varför: 

 

Hur ofta ger du läxor? * 

o  Regelbundet 

o  Vid behov 

o  Mer sällan 

o  Aldrig 
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I ljuset av att det inte finns något styrdokument som tar upp användandet av läxor, 

vänligen svara på följande frågor om de val du fattar som enskild lärare. 

o  

 

Varför ger du de läxor du ger? * 

För att... 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Inte alls 

Öka elevernas 

prestationer 

(exempelvis hur de 

presterar på prov, hur 

de använder sig av 

information/regler 

etc) 

     

Bidra till en fostrande 

funktion ( t.ex 

självdiciplin, 

organisationsförmåga, 

ansvar) 

     

Svara upp till 

föräldrars 

förväntningar att 

elever skall ha läxor. 

     

Förbereda inför 

senare studier 
     

Öva på nyligen lärd 

information 
     

För att öka elevers 

förmåga att applicera 

ny kunskap till mer 

komplexa uppgifter 
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Alltid Ofta Ibland Sällan Inte alls 

Utveckla elevers 

förståelse av ett 

koncept/ämne/regel 

     

Förbereda elever 

inför nästkommande 

lektion 

     

Förbereda elever 

inför ny information 

(t.ex. att eleverna får 

läsa in en viss text 

inför ett nytt 

ämnesområde) 

     

Träna elever till goda 

studievanor i hemmet 
     

Hinna med det 

centrala innehållet 
     

Engagera föräldrarna i 

elevernas lärande 
     

 

Varför väljer du bort andra typer av läxor? * 

Motivera! 

 

 

Vilka faktorer grundar du ditt val på när du ger/utelämnar läxor? * 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Traditioner 
     

Jag är mån om 

elevers fritid 
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Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Tidsbrist pga. korta 

lektioner 
     

Föräldrars åsikter 

om läxor 
     

Komplettering för 

att hinna med 

kursmål och 

centralt innehåll 

     

Egna erfarenheter 
     

Hinner inte rätta 
     

Elevernas önskan 

om att ha läxor 
     

Eleverna gör inte 

sina läxor 
     

Hinner inte med 

uppföljning 
     

Tidigare forskning 
     

Elevers minskade 

prestationsförmåga 
     

Elevers ökade 

prestationsförmåga 
     

Riktlinjer från 

skolan 
     

Mediedebatten 
     

Egna åsikter 
     

Erfarenheter inom 

arbetslaget 
     

Rekommendationer 

i gamla 

styrdokument 

     

Annat 
     

Om annat, specificera: 
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Var god motivera varför du grundar ditt val på just dessa faktorer, utveckla ditt 

svar! * 

 

 

Tack för din medverkan! 

Amanda Johansson Ferreira och Malin Andrén 

o  
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Bilaga 2 

 

Vad ger du för form av läxa? 
Övning Förberedelse Deltagande Kamratsamspel 

Repetitionsläxor 

(T.ex. glosor eller 

andra typer av 

faktarepeterande 

uppgifter av bekant 

material) 

Nytt material 

(Läsa på innan 

genomgång, ta 

reda på 

information 

själv, osv.) 

Redovisningsläxa 

(Material som eleven 

vid senare tillfälle ska 

redovisa inför 

klassen,  eller 

läraret.ex. ett tal) 

Samarbetsuppgifter, 

bekant material (Uppgifter 

som elever löser i grupp 

som behandlar material 

som gåtts igenom under 

lektionstid) 

Mängdträning 

(Uppgifter av bekant 

art som berör ett 

bekant ämne, t.ex. 

standarduppgifter 

inom matematiken) 

Göra klart arbete, 

nytt material 

Självständig uppgift 

(exempelvis 

Uppsatser) 

Samarbetsuppgifter, nytt 

material (Uppgifter som 

elever löser i grupp, som 

behandlar för eleverna 

nytt material) 

Individuella läxor 

(Läxor som är 

anpassade efter den 

enskilde elevens 

behov) 

Göra klart arbete, 

bekant material 

(kan passa i 

prep) 

Läsläxor (där eleven 

får i uppgift att läsa en 

längre text) 

 

Appar (exempelvis för 

glosor, 

färdighetsträning etc) 
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Varför ger du läxor? 
Övning Förberedels

e 

Deltagan

de 

Personlig 

Utveckling 

Förälder-

Lärare 

kommunikati

on 

Public 

relations 

Öka elevernas 

prestationer 

(exempelvis hur 

de presterar på 

prov, hur de 

använder sig av 

information/regl

er etc) 

Förbereda 

elever inför 

nästkomman

de lektion 

För att 

öka 

elevers 

förmåga 

att 

applicera 

ny 

kunskap 

till mer 

komplexa 

uppgifter 

 

Bidra till en 

fostrande funktion 

( t.ex självdiciplin, 

organisationsförm

åga, ansvar) 

Engagera 

föräldrarna i 

elevernas 

lärande 

Svara upp 

till 

föräldrars 

förväntning

ar att 

elever skall 

ha läxor. 

Öva på nyligen 

lärd information 

Förbereda 

elever inför 

ny 

information 

(t.ex. att 

eleverna får 

läsa in en 

viss text 

inför ett nytt 

ämnesområd

e) 

 Förbereda inför 

senare studier 

  

Utveckla elevers 

förståelse av ett 

koncept/ämne/re

gel 

Hinna med 

det centrala 

innehållet 

 Träna elever till 

goda studievanor i 

hemmet 

  

 

  



65 

 

13% 

6% 

5% 

3% 

8% 

13% 

5% 

10% 

12% 

8% 

8% 

5% 
4% 

Diagram över de olika läxorns som ges av lärarna i vår 
studie samt hur förekommande de är 

 Repetitionsläxor (T.ex. glosor eller andra 
typer av faktarepeterande uppgifter av 
bekant material) 

 Mängdträning (Uppgifter av bekant art 
som berör ett bekant ämne, t.ex. 
standarduppgifter inom matematiken) 

 Samarbetsuppgifter, bekant material 
(Uppgifter som elever löser i grupp som 
behandlar material som gåtts igenom 
under lektionstid) 
Samarbetsuppgifter, nytt material 
(Uppgifter som elever löser i grupp, som 
behandlar för eleverna nytt material) 

 Nytt material (Läsa på innan genomgång, 
ta reda på information själv, osv.) 

 Göra klart arbete, bekant material 

 Göra klart arbete, nytt material 

 Redovisningsläxa (Material som eleven vid 
senare tillfälle ska redovisa inför 
klassen,  eller läraret.ex. ett tal) 

 Individuella läxor (Läxor som är anpassade 
efter den enskilde elevens behov) 

 Självständig uppgift (exempelvis 
Uppsatser) 

 Läsläxor (där eleven får i uppgift att läsa en 
längre text) 

Appar (exempelvis för glosor, 
färdighetsträning etc) 

 Annat 

Bilaga 3 


