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Läxor - Ett pedagogiskt verktyg!? 
En studie om hur lärare reflekterar kring läxan som företeelse 

Sandra Berndt, Ann-Louise Bohlin, Anna Slotte-Larsson 

Sammanfattning 
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka läxan som företeelse. Materialet som ligger 
till grund för denna studie omfattats av en enkätundersökning och intervjuer med verk-
samma lärare. Vi har velat undersöka pedagogers individuella syften och intentioner med 
läxor. I undersökningen har framkommit att lärarnas främsta syften med läxor är att träna 
ansvar, få föräldrar engagerade i skolarbetet och att eleverna ska befästa kunskaper genom 
färdighetsträning.  

Med den nuvarande regeringen har läxan tillsammans med betyg samt ”ordning och reda” 
legat i fokus. Vi gör en ansats till att beskriva den rådande politiska opinionen beträffande 
skolfrågor. Vi har velat belysa två olika politiska falanger genom att ställa dem mot var-
andra. Till grund för vår analys, av det resultat vi erhållit ligger förutom vår egen under-
sökning, aktuell svensk och amerikansk forskning och annan adekvat litteratur och rappor-
ter rörande ämnet. Här talas om stress, inkräktning i privatliv, ansvarstagande och att läx-
bördan för elever har ökat. 

Vi har gjort en historisk tillbakablick om läxans ursprung, för att se dess tillämpning i sko-
lans historia.  

De slutsatser vi drar av resultatet är att läxan som företeelse är så etablerad att den sällan 
blir ifrågasatt och att det är upp till varje enskild pedagog att själv ta ställning till hur och 
om den skall brukas i undervisningen. 

Nyckelord 

Läxa Hemuppgift Hemarbete Skolpolitik Familjeliv Stress Ansvar 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Summary 
The present essay has the purpose to examine homework as a phenomen. In this study we 
have done a questionnaire and interviews survey with active teachers, our purpose is to 
examine pedagogues individual purposes and intentions with homework. In this essay it 
appears that teachers main purpose with homework is to train responsibility, to get parents 
engagement in schoolwork and for pupils to fortify knowledge by ability training. 

We have also done a historiography about the homework’s extraction to see its application 
in history of education.  

The government has the homework with grade and dicipline in focus. We will try to de-
scribe the current political opinion regarding school questions. We want to clarify the two 
political groups, by standing them against each other. The basis of our analysis is the result 
that we finded in our survey, Swedish actual debate, American research and other qualified 
litterateur and reports about the subject. It talks about stress, invasion of private life, re-
sponsibility and that the homework has increased for the pupils.  

The conclusions we can se is that homework as a phenomenon is so established that it is 
hardly ever questioned, and it is up to each teacher to take position whether it is a tool to 
have in the teaching or not. 
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Inledning 
En grundläggande utgångspunkt för denna studie är att vi vill försöka förstå pedagogers 
syfte med läxor, detta i relation till historik, tradition, allmänna uppfattningar och aktuell 
opinionsbildning. Vi har använt oss av kvantitativ metod genom enkäter och kvalitativ ge-
nom intervjuer för att undersöka vad som kan vara representativt i frågan. Eftersom vår 
utbildning är inriktad mot yngre åldrar valde vi att begränsa vår undersökning till år 1-5. Vi 
finner ämnet intressant, då vi sett att det ser olika ut från skola till skola, klass till klass, 
pedagog till pedagog. Åsikter om läxors vara eller icke vara går vidt isär och kan ses som 
ett yrkesetiskt dilemma för pedagogen.  

Vi vill synliggöra pedagogers uppfattning om läxor. Vi vill ta reda på hur lärare ser på ele-
vers färdighetsträning, förståelse, lärande och kunskap i relation till läxor. Vilka pedago-
giska argument finns? Kan vi se några skillnader/likheter? Vi ställer oss också undrande till 
hur lärare ser på föräldrarnas roll gällande hemarbete.   

Skolan är en samhällsengagerande institution där läxan många gånger är en vedertagen 
ingrediens. I denna undersökning kommer vi bland annat uppmärksamma den aktuella poli-
tiska debatten kring ämnet. 

I vår studie kommer vi även att försöka reda ut begreppet ”läxor”.  

I det paradigmskifte som skedde genom Lpo94 förändrades lärarens uppdrag då skolan 
blev målstyrd och i detta dokument nämns inte läxor. Vi vill med detta arbete ifrågasätta 
varför det trots detta är så självklart med läxor i skolan. Vi hoppas att denna undersökning 
gör att vi själva kommer att ha ett reflekterande förhållningssätt i vårt framtida lärarupp-
drag gällande läxor.  

Vi vänder oss med denna studie till alla dem som har med barn i skolåldern att göra, föräld-
rar, lärare, fritidspersonal och andra yrkesgrupper. Vår förhoppning är väcka en tanke kring 
läxan som företeelse och att vår studie bidrar till att skapa en diskussion i personalrum runt 
om i landets skolor.  
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Syfte 
Vårt övergripande syfte med denna studie är att belysa lärares intentioner/syften med läxor 
och hur dessa präglar elevers skolgång. Vi vill försöka se läxan i relation till lärande och 
utveckling.  

Begreppsdefinition/Vad är läxa?  

Under denna rubrik kommer vi att ta upp olika begreppsdefinitioner för att ni som läsare 
ska få en inblick i dessa inför läsandet av denna studie.  

Avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in  

(NE. 2007) 

 

Ursprungligen ett ord som användes om stycke ur Bibeln som lästes vid gudstjänst (på äldre 

svenska: ”lektie”) och som senare fick betydelsen hemläxa (något som skulle läras in och läsas 

upp utantill vid förhör); kopplingen mellan auktoritär undervisning gjorde att man på 1960-talet bör-

jade använda ordet ”hemuppgift” och ofta därmed också förändrade hemarbetets karaktär. (Term-

lexikon i pedagogik, skola och utbildning, 2006) 

Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid. (Hellsten, 2000, sid. 120) 

Homework can be defined as tasks assigned to students by schoolteachers that are intended to be 

carried out during nonschool hours. (Cooper 2007,sid 4) 

Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans I gränslandet mellan uppgift och tid, arbete 

och fritid, skola och hem, individ och kollektiv. (Westlund 2004 sid 78) 

Läxa som är synonymt med hemuppgift/hemläxa/hemarbete kan som synes ovan definieras 
på olika sätt. Vår egen definition av begreppet läxa är: skolanknutna skoluppgifter som 
görs i hemmet. Vi använder oss av begreppet traditionell läxa och menar då: Något som ska 
läras utantill från läroböcker, repeteras och förhöras/visas upp.  

I denna studie har vi bland annat en förhoppning om att få reda på hur lärares definition ser 
ut gällande begreppet.  

Frågeställningar 

Vilka syften och motiv har lärare med läxor? 

Vilka alternativ finns till den traditionella läxan? 
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Bakgrund 
Vi har både som föräldrar, lärare och lärarstudenter fått erfara att läxor som fenomen ter sig 
olika. Vår ambition med denna studie är att se läxan ur olika perspektiv.  

Det har i debatten framhållits att läxor är segregerande, då det visat sig att de elever som av 
olika skäl inte får stöd hemma missgynnas. (Dinamarca (Vänsterpartiet) 2006) Dock menar 
många att med rätt stöd ökar kraven på eleverna vilket visar på bättre studieresultat I den 
politiska debatten ser vi en tendens till att kraven ska höjas på olika sätt till exempel genom 
fler lektioner, betyg tidigare, mer läxor etcetera. 

Genom betyg, prov och läxor kan vi kontrollera att alla barn når skolans mål. (Jan Björklund 

20060602)  

Läxan kan innebära ökad inblick och delaktighet för föräldrarna i barnens lärande. (Cooper 
1989) Andra uppfattningar är att läxor är ett bra sätt för elever att öva att ta eget ansvar, 
också att läxor kan vara till stor hjälp för de elever som behöver längre tid på sig i sin lä-
randeprocess. Läxor kan vara ett stöd för de barn som lär på andra sätt exempelvis de som  
lär mer visuellt.(Åman 20060602) Vidare menar Åman att den valfrihet som kom med fris-
kolereformen i början av 90-talet, har vidgat möjligheterna för lärare och rektorer att arbeta 
utifrån sin professionella övertygelse. Vi undrar hur detta påverkar hemuppgifter.  

Vi lever i ett kunskapssamhälle där kraven på prestation ökar och många gånger medverkar 
till stress. I debatten har farhågor höjts för att läxor är en bidragande faktor till ökad stress-
nivå hos elever. (Hellsten 2000) Detta är inte bara ett svenskt fenomen utan även i den 
amerikanska skoldebatten diskuteras ämnet, att läxläsning inte bara är en stressfaktor för 
eleven utan också påverkar hela familjen.   

Time, Newsweek, and US News and World Report all featured cover stories emphasizing the 

”stressed-out” family and pointing to both work and homework as important components of that 

stress. (Buell 2004, sid 30) 

Ingrid Westlund (2007), fil doktor i pedagogik, skriver i en rapport att flera politiker har i 
olika tider och under olika omständigheter betraktat läxan som något som höjer nationens 
kompetensnivå och konkurrenskraft.(sid. 82) I jämförelse med till exempel pedagogik, mil-
jö, betyg och lärarutbildning står vi frågande till varför just läxan i sig värderas så högt i 
opinionen? Nuvarande regering anser att ambitionsnivån i skolan ska höjas och detta ge-
nom bland annat mer läxor och läxhjälp på skolan. (Sydsvenskan 20060707)  

Svensk forskning om läxor har varit näst intill obefintlig (Hellsten 2000 sid. 30). Detta för-
undras vi över då läxan inom skolan är ett centralt inslag och då den påverkar familjers liv 
både positivt och negativt. Den forskning vi tagit del av behandlar till största del grundsko-
lans senare år till skillnad mot vår studie som fokuserar på år 1-5. I skolans läroplan, Lpo 
94, nämns inte läxor, det är som att de är osynliga i den professionella diskursen. (Hellsten 
2000 sid. 30)  
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Historisk tillbakablick 

Nedan kommer vi att presentera läxan ur ett historiskt perspektiv. Vi gör en tillbakablick 
till 1600-talet för att få en uppfattning om hur den svenska skolan utvecklats. Därefter 
kommer vi även att titta på hur de olika styrdokument, som funnits i Sverige senaste de-
cennierna ställer sig till läxor.  

Under 1600-talet fick prästerna i Sverige i uppdrag att svara för folkundervisningen, vilket 
innebar att de ansvarade för att alla församlingsmedlemmar kunde sin katekes (Luthers). 
Denna bok översattes till svenska 1531 och skulle komma att bli landets i särklass mest 
använda lärobok. (Hartman 2005 sid. 25) Katekesen förhördes av prästen i så kallade hus-
förhör. 1686-års kyrkolag innebar att föräldrar och husbönder fick ansvaret för att lära barn 
och tjänstefolk att läsa. Att kunna läsa och kunna katekesen blev ett krav för att få tillträde 
till nattvarden och därmed erkännande i församlingen. Detta läskunnande innebar att bli 
accepterad i samhället. Vi håller för sannolikt att det är från denna tid läxor härstammar, då 
svenskarna skulle lära sig dessa texter utantill. I den nya skolordningen som kom 1807 in-
fördes moderna språk, framförallt för gymnasister. I denna skolordning nämns läxan som 
något man ger då eleverna behöver träna minnet för kunskaper redan förankrade:  

”Minnet bör ifrån början övas genom lämplig utanläsning men ingen utanläxa givas som inte först 

till sitt ordaförstånd blivit förklarad och av lärjungarna fattad; (…) (Skolordningens allmänmetodiska 
anvisningar, Sandström, 1978 sid 155-156) 

År 1842 infördes första folkskolestadgan i och med denna blev det undervisningsplikt. Det-
ta innebar att staten tog över ansvaret för undervisning och uppfostran och nya ämnen till-
kom. Med Industrialismen höjdes kunskapskraven,detta innebar att det inte längre räckte att 
bara kunna läsa. Folket skulle bland annat undervisas i tio Guds bud, fromma berättelser, 
enkel räknekonst, geografi och naturlära, även om fäderneslandets historia så att de skulle 
respektera kungadömet och myndigheterna. (Egidius 2001 sid. 148) Det skulle i varje 
socken finnas en skola med utbildad lärare. (Hartman 2005 sid. 40) Eftersom många barn, 
av olika anledningar, inte hade möjlighet att infinna sig i sockens skollokal skedde studier-
na i hemmet i stället. Dock skulle eleverna få sina färdigheter kontrollerade av utbildad 
lärare i skolan. Mycket tyder på att man i allmänhet utgick ifrån att den begynnande läsun-
dervisningen skulle börja i hemmet istället för i skolan. (Richardson 2004 sid. 59) Ända i 
på 1900-talet förekom husförhör på flera håll i Sverige. (Hartman 2005 sid. 27) År 1919 
skedde ett trendbrott, katekesen avskaffades som läromedel och kristendomsundervisning-
en halverades. (Hartman 2005 sid. 47) 

Under 1920- och 30-talet förändrades pedagogiken genom att den blev mer aktivitetsinrik-
tad. En brytning skedde från den mer stoffcentrerade undervisningen till att sätta den arbe-
tande aktiva eleven mer i centrum. (Hartman 2005 sid 48)

Skolan var länge inte till för alla utan mer för de välbärgade. Inte förrän 1950 började en 
”skola för alla” ta form vilket sedermera ledde fram till en enhetsskola år 1962. (Egidius 
2001 sid. 149)   
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På 1990-talet skedde en stor förändring i skolan bland annat genom kommunalisering, vil-
ket innebar större valfrihet och ökad konkurrens. Ny läroplan infördes och arbetslag etable-
rades, vilket innebar att lärare skulle samarbeta mer och inte längre agera enskilt. Dessutom 
förändrades arbetsvillkoren för lärarna med ökad arbetsplatsförlagd tid och fler administra-
tiva åligganden. Undervisningsuppdraget kom att innebära att fokus skulle ligga på att 
handleda eleven i det egna lärandet. (Hartman 2005 sid. 68-73) 

Vi har vidare studerat skolans fyra senaste styrdokument och funnit att läxor ej alltid varit 
ett obligatorium inom skolan utan mer kunnat användas som komplement vid undervis-
ningen.  

Lgr 62 är den läroplan som tydligast förespråkar läxor (hemuppgifter). Dock att de skulle 
ges med största sparsamhet i de yngre åldrarna, företrädesvis då som ”symboliska”.  

Nybörjarna sätter nämligen ofta en ära i att vara stora nog för hemläxor (sid. 57-58) 

Först på mellanstadiet skulle hemuppgifterna förekomma som ett mera regelbundet inslag.  

Dessutom står att läsa att de sent läsmogna eleverna inte bör ha läsläxa då detta skulle mer 
hindra än främja riktig läsinlärning. Istället förordas individuell handledning i läsning på 
skoltid av läraren.  

 I Lgr 69 står att läsa att föräldrarna bör få information från skolan för att kunna komplette-
ra skolarbetet, detta genom att bland annat verka för goda fritidssysselsättningar, som kom-
pletterar skolans undervisning. Såsom teaterbesök, vistelse i naturen etcetera. Traditionella 
läxor är av underordnad betydelse. Motivet är att skoldagarna anses vara tillräckligt långa. 

 (…) att de bör få använda övrig tid varje dag för rekreation. Hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga 

utsträckning vara frivilliga för eleverna. (sid. 70-71) 

I Lgr80 menas att hemuppgifter är ett sätt att lära elever att ta ansvar för uppgifter. Hem-
uppgifterna ska anpassas till individuell förmåga och avstås ifrån och istället göras i skolan 
om eleven av någon anledning ej kan utföra dem i hemmet. Skolans arbetssätt ska synas i 
hemuppgifterna, de kan exempelvis utformas som undersökningar i närsamhället. Också 
kan läxor användas för att befästa kunskaper genom repetition och övningar.  

Här har vi kortfattat satt läxan i ett historiskt perspektiv. Dess funktion har skiftat från att 
lära sig text utantill att läsa upp till att vara ett sätt att träna ansvar, vara verklighetsförank-
rad och ett verktyg för att repetera kunskaper. Hemarbete har under lång tid varit en natur-
lig del för elever. I de styrdokument vi studerat har läxan haft olika utformningar och fram-
toning. 

Läxor på gott och ont 

Vi har valt att referera till två TV-program från Utbildningsradion ”Läxor vem är de till 
för?” och ”Har du gjort läxan?”  

Programmen belyser bland annat föräldrars frustration och den irritation som kan uppstå i 
relation mellan barn och förälder vid läxläsning, också att det ofta är brist på tid i vardags-
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livet. Vidare intervjuas olika personer på sina arbetsplatser om vad de tycker om läxor. De 
flesta anser att de är bra och att de fyller en viktig funktion. Dock reagerar alla negativt vid 
frågan om hur de själva skulle uppleva att ta hem sitt arbete och fortsätta, att exempelvis 
sälja skor på kvällstid.  

En av anledningarna till vuxnas ökade stress har konstaterats vara att gränserna har suddats 
ut mellan arbete och fritid. Jan-Olof Hellsten, som forskat kring miljön i skolan, säger att 
samma stressymtom syns hos barn och ungdom och att läxbördan är en av orsakerna. Han 
talar om de ”svaga” elever som inte har förmågan att säga stopp när läxan blir övermäktig. 
Hellsten menar att den forskning som finns kring läxor är mycket enkel. Att den inte tar 
upp de effekter läxan har på individerna. Med läxorna fostras eleverna in i en vana att inte 
skilja mellan arbete och fritid; att acceptera övertid. Hellsten menar att detta är destruktivt 
för hälsan. Det finns mycket forskning beträffande vuxnas stress, dock lite gällande barn- 
och ungdomars. En stressfaktor är att eleverna har svårt att begränsa sitt arbete, sätta stopp 
när det blir för mycket. Elevers medbestämmande angående läxor är näst intill obefintlig, 
de tillfrågas sällan utan får foga sig i den rådande diskursen.  

Hellsten menar vidare att pedagogen inte får lägga över ansvaret för undervisningen, var-
ken på eleven eller på föräldrarna. Han säger vidare att de läxor som tas hem ofta är splitt-
rade och görs utan handledning. Ofta ges läxan i slutet av lektionen då tid saknas för 
genomgång hur den ska göras på bästa sätt. 

Hellsten beskriver sin drömskola som skulle innebära längre skoldagar och inga hemläxor.  

Alternativ till att ha hemuppgifter visas i ett av inslagen. På en skola har man så kallad EP-
tid, där eleverna arbetar självständigt och lärare finns till hands. Detta ger eleverna möjlig-
het till att göra läxorna på skoltid.  

En förälder tycker att hemläxan kan vara ett sätt att komma nära sitt barn och att det är po-
sitivt sätt att få en inblick i skolarbetet. En lärare upplever att ett syfte läxan är att eleven 
ska få perspektiv på vad han/hon lärt sig i skolan, ett komplement till att befästa kunskaper.  
En annan uppfattning i reportaget är att föräldrar frågar efter läxor men är oftast inte intres-
serade av innehållet, bara att de finns. Elever talar om att föräldrarna saknar kompetens för 
att handleda läxarbetet vilket då resulterar i att eleverna inte gör läxan.   

Hellsten får frågan varför det finns läxor. Han tycker att en funktion är att folk ska känna 
igen sig i skolan. Läxan är så självklar att den inte ifrågasätts, en gängse tradition i skolkul-
turen. Det finns inte skrivet i något sammanhang att skolan är skyldig att ge läxor. I lärar-
utbildningarna ges ingen handledning i att ge professionella läxor. Hellsten konstaterar att 
det också saknas studentlitteratur beträffande ämnet.  

Några intervjuade lärare anser att läxor inte får vara ett verktyg för att ta igen förlorad tid 
då det är svårt att nå målen/hinna med i skolan. Också att lärare måste reflektera över barns 
olika villkor och förutsättningar då läxor kan vara orättvisa och sorterande. Därtill menar 
de att läxor ofta ges slentrianmässigt och utan eftertanke.  
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I ett samtal mellan tre lärare nämner en av dem att skolans intention, med läxan, i många 
fall tycks vara att fostra barnen inför nästa stadie. 

Du måste ha läxor nu för att klara högstadiet Man lever inte i nuet.  

Vidare talar de om att det ligger en moral i att göra sina läxor, att göra de på ett korrekt sätt 
visar att man är en duktig och ansvarstagande elev.  

Skolans uppdrag idag är att fostra eleverna till att ”tänka själva”. Det skiljer sig mycket 
från skolan förr då kunskap var lika med att kunna saker utantill. Dessutom har ”stoff-
mängden” ökat med nya kunskapsområden samtidigt som få ”saker” sorteras bort anser 
Hellsten. 

Anledningen till att skolan debatteras flitigt i politiken menar Hellsten är för att det är prak-
tiskt då elever inte har något att säga till om, det är bara att anpassa sig. De har ingen fack-
förening som framför deras talan, åsikter. 

Vi har i detta avsnitt refererat två TV-program som behandlar läxor. Skolforskaren Jan-
Olof Hellsten intervjuas i programmen och uttrycker de negativa konsekvenser läxan kan 
ge. Även föräldrar och lärare  resonerar kring läxan.  

Aktuell debatt 

I den rådande skoldebatten går det ofta hett till på formuleringsarenan. Vi har nedan valt att 
uppmärksamma två olika politiska riktningar gällande inställningen till skolpolitiska frågor, 
där läxan är en ingrediens, Vänsterpartiets och Folkpartiets.  Dessa två falanger har vidt 
olika syn på hur skolan ska förbättras och förändras. Detta tyckte vi var spännande, vilket 
var en av anledningarna till att vi valde att göra denna studie. För att få en aktuell bild av 
formuleringsarenans avsikter med skolpolitiken ville vi få till stånd en intervju med skol-
minister Jan Björklund (Fp). Dessvärre avböjde ministern vår förfrågan då han ej hade tid 
och möjlighet.  

Medier uppmärksammar skolfrågor på olika sätt. I en artikel skriver kommunalpolitiker 
Flinth (Fp) (20060613) att allt fler elever lämnar skolan utan att vara godkända i kärnäm-
nena. Riksdagsledamot Dinamarca (20060531) framför Vänsterpartiets tolkning rörande 
orsaken till detta, att för höga krav ställs på eleverna. Partiet har bland annat kommit med 
förslag om att avskaffa läxor. De menar att dessa är segregerande då många elever inte får 
ett tillfredställande stöd i hemmet. Därtill anser de att hemläxor inte behövs om skolan har 
fler utbildade lärare och mindre grupper. Vänsterpartiets ledare har bland annat sagt: 

Hemförhållanden ska inte ha någon betydelse för utbildningen, därför ska skolarbetet göras på 

skoltid med stöd och hjälp av lärare. (Ohly 20060602)  

Folkpartiet anser i motsats till Vänsterpartiet att ett avskaffande av läxor skulle öka skillna-
derna mellan eleverna. Om stöd hemifrån saknas anser de att det är skolans uppgift att på 
ett bra sätt stötta dessa elever i läxläsning efter skoltid. Folkpartiets förslag innebär bland 
annat att fritidshemmen ska bedriva läxläsning med de elever som av olika anledningar inte 
får stöd i hemmet. (Skolminister Björklund (Fp) (20060602)  



Läxor – Ett pedagogiskt verktyg!? 
Sandra Berndt – Ann-Louise Bohlin – Anna Slotte-Larson 

 
 
 
 

 8

                                                

Utbildningsminister Leijonborg (Fp) (20060707) framhöll under ett valtal att svenska ele-
ver i jämförelse med andra västländer har minst läxor och prov och att skillnaderna mellan 
elevers studieresultat ökar. Vidare påtalar han att fler elever lämnar skolan utan att ha upp-
nått skolans mål. Flinth (20060613) skriver i en artikel att Folkpartiet också menar att de 
låga studieresultaten beror på att det inte ställs tillräckligt höga krav att mer kontroll behövs 
för att alla ska nå målen. Björklund (20060602) talar vidare om att de elever som inte klarar 
utbildningsmålen kommer företrädesvis från arbetarklassen. Han anser att det är dessa barn 
som är de stora förlorarna på vänsterns ”kravlösa skolpolitik” vilket Björklund menar är 
förödande.  

Vi har konstaterat att läxan debatteras som en viktig del i hela skolpolitiken vilket belyses i 
nedanstående citat: 

Vi tycker att det behövs en signal om att läxor är en bra arbetsform. (Lars Leijonborg 20060707) 

Skolan är en del av samhället som berör och engagerar många, med egna erfarenheter av 
skolan som institution finns mycket ”tyckande”. Röster hörs även från realiseringsarenan. 
Som exempel vill vi nämna Peter Frost (1999) rektor i Strömsund, som menar att läxor är 
orättvisa då vissa elever, på grund av sina förutsättningar, bara behöver använda en bråkdel 
av den tid som andra behöver för att klara läxorna, trots att de har individualiserats. Han 
anser vidare att läxor är ansvarslösa då man inte tar hänsyn till att förutsättningarna i hem-
men ser olika ut, dessutom att läxor orsakar konflikter. Förr fanns ofta mamman hemma 
som stöd så ser det inte ut idag.  

Ovan har vi redovisat delar av den debatt som förs runt skolpolitik och hur olika politiska 
röster använder läxan i sina argument angående skolfrågor. Politiska åsikter går vidt isär 
mellan de två falanger vi valt att belysa.  

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att leda in er läsare i både svensk och utländsk forskning 
kring läxor. Den forskning vi tagit del av fokuserar på hur läxor ger avtryck i människors 
vardag och hur de påverkar individer, främst elever. Den läxforskning vi studerat tenderar 
till att ha ett tämligen kritiskt perspektiv gällande läxor. Detta kommer vi ha i beaktning i 
denna forskningsstudie. 

Hellsten (2000), fil dr i pedagogik, som forskat kring elevers arbetsmiljö menar att det 
forskas med läxan i fokus dock ifrågasätts den inte, dess värde tas för givet. (sid.186) Han 
delar in läxor i termer av tragedi och romans. Tragedins läxläsning är något man som elev 
finner sig i, ”så har man alltid gjort.” (sid.182) Nedan beskriver Hellsten romansens läxa: 

Romansens läxläsning är den kreativa, motiverade elevens skapande av väsentlig kunskap i en ro-

fylld hemmiljö där han får arbeta ostörd. (sid. 177) 

Denna dikotomi∗ visar på positiva och negativa effekter rörande läxan som företeelse. 

 
∗ egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier NE (2007) 
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Vidare menar Hellstens forskning att läxan har stort inflytande över elevernas fritid 
(sid.150) Både elevens och familjens fritid måste planeras i förhållande till läxor. Vidare 
menar han att läxan är så inrotad i vår kultur att den nästan är omöjlig att ifrågasätta.  

John Steinberg (2006), fil dr i pedagogik, menar bland annat att syftet med läxor är att bar-
nen ska få goda studievanor, hjälper föräldrar att få en inblick i skolarbetet, tränar ansvar 
och att de förstärker och bekräftar inlärningen. (sid.10) 

Ingrid Westlund (2004), forskare vid Linköpings universitet, har forskat kring elevers upp-
levelse av tidens betydelse genom att de skrivit uppsatser om ämnet i en tidigare studie, 
1988. Då nämnde 6% av eleverna läxor i sina uppsatser. 2003 gjordes en ny studie och då 
nämnde 50% av eleverna läxor i sina berättelser. Detta medförde att Westlund valde att 
göra en tolkning av elevernas berättelser utifrån ett läxperspektiv. Resultat av hennes 
forskning tyder på att läxbördan ökat mellan 1988 och 2003. Elevernas uppsatser 2003 
vittnade om ilska, frustration, sorg, trötthet och uppgivenhet. (sid. 42) Hon menar att man 
kan se tecken på att läxor är något läraren ger utan att ta hänsyn till elevens tidsresurs. (sid . 
61) Vidare att vuxnas syn på läxor inte överensstämmer med barnens. Vuxna ser på läxor 
som en möjlighet medan barnen ser på dem som ett svar på någon brist.  

Man får (har) läxor för att man inte kan eller vill (sid. 63)  

I studien har hon även funnit skillnader mellan hur mycket och vilka läxor olika lärare ger. 
Hon belyser lärarnas makt över familjelivet då de tar sig befogenhet att bestämma över 
familjers fria tid. Detta omskrivs även i Skolverkets rapport 222 (2001-2002)  

Om lärares makt talas det även om i Läraren i etikens motljus (2000) där auktoritet och 
makt behandlas som är en viktig faktor i den pedagogiska situationen. Författaren Trygve 
Bergem menar att det är av stor vikt att lärare reflekterar över hur de använder sin auktori-
tet, för att inte makten ska missbrukas. Som lärare ska man hjälpa eleverna att förverkliga 
sig själva. Med detta menar författaren att det krävs både ansvarsfullhet och känsla från 
lärarens sida. 

Eva Österlind (2001) Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, har gjort en intervjustudie 
gällande elevers förhållningssätt till läxor. Hon berättar att i princip alla elever utrycker ett 
motstånd till läxor på något sätt. (sid. 27) I intervjuerna använder eleverna ordet ansvar 
som Österlind hellre vill kalla självdisciplin som ingår i en disciplineringsprocess. Hon 
menar att eleverna är medvetna om att kraven ökar ju äldre de blir och att läxor nu, är för-
beredande för självstudier i framtiden. (sid. 57-58) Många av eleverna i studien menar att 
läxan gör att de lär sig mer och ett sätt att öva ansvar.(sid. 54)  

Den amerikanska forskaren Cooper (1989), Professor of Psychology at the University of 
Missouri, ser att det finns positiva effekter med läxor, till exempel att de förbättrar färdig-
heter och att föräldrarna kan, med gott engagemang, påverka eleverna positivt. Dock anser 
han att det är de negativa konsekvenserna som är mer intressanta. Till att börja med menar 
en del lärare att om att eleverna arbetar för mycket med akademiskt material för länge, 
tröttnar de. Vidare att läxan kan göra att eleverna går miste om sin fritid som skulle kunna 
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vara lika väl undervisande som det akademiska. Därtill kan föräldrar mer försämra för bar-
nen då deras sätt att lära ut, inte överensstämmer med lärarens. Dessutom kan hemuppgifter 
göra att eleverna fuskar genom kopiering eller att de får hjälp utöver enbart handledning. 
Sist menar han att läxan kan vara segregerande då fattiga elever ofta har svårt att avsluta 
uppgifter och ofta saknar studiero i hemmet. (sid. 86-87) 

Den forskning vi redovisat ovan visar att läxan många gånger påverkar elever negativt, inte 
är ifrågasatt och tas för given i skoldiskursen,. Också, att pedagoger har befogenhet att be-
stämma över familjers fria tid. Vidare konstateras att läxor gynnar goda studievanor och 
ger föräldrar inblick i skolarbetet. Forskningen har påvisat att läxor förbättrar elevers fär-
digheter. Återkommande är att läxor är fostrande och tränar elevers ansvar. Vi vill i vår 
studie göra en ansats att finna ut om våra respondenter är medvetna om det denna forskning 
visar. 

Genomförande 

Urval 
Vi har avgränsat denna studie genom att fokusera på skolans yngre åldrar. Enkätundersök-
ningen valde vi att genomföra på åtta skolor i tre kommuner, varav en friskola vi vidare 
benämner ”Norrskolan”. Denna tenderar till att ha ett mer systematisk tillvägagångssätt 
gällande läxor i motsats till de kommunala skolorna. Vi är medvetna om att detta inte ger 
ett representativt resultat generellt gällande friskolor. Dock fann vi det intressant att ta med 
denna skola i vår underökning. Vi ville se om vi kunde urskilja några mönster mellan sko-
lorna även de kommunala. Urvalet av undersökta skolor gjordes med hänsyn till att vi har 
personliga relationer till dem, då vi bland annat haft vår verksamhetsförlagda utbildning på 
några av skolorna och genom att vi haft egna barn där. Med anledning av detta hade vi en 
förhoppning om hög svarsfrekvens, då vi känner flertalet av lärarna. Intervjuerna utförde vi 
i tre skolor i två kommuner, med mentorer i år 1-5. Dessa pedagoger arbetar på varje skola 
parallellt i samma årskurs. Vi hade aningar om att dessa lärare kunde ha skilda uppfattning-
ar rörande ämnet hemuppgifter, därav vårt urval. Vårt resultat av undersökningarna kom-
mer vi bland annat att bearbeta utifrån den forskning och litteratur vi funnit i ämnet. Vi är 
medvetna om att den forskning vi relaterar till är fokuserad på äldre barn, dock ser vi att vi 
kan härleda den på flera sätt till vår egen studie.  

Då vår studie är begränsad och endast bygger på 42 enkätsvar och sex intervjuer bör man 
tolka den med försiktighet.  
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 Forskningsetiska principer 

Vi informerade alla berörda personer om syftet med denna uppsats. Respondenterna tillfrå-
gades innan om godkännande av att vi spelade in intervjuerna samt den disponerade tiden, 
som vi beräknat till ca 1 timme. Vi har inte namngett någon person, skola eller kommun för 
att eliminera risk för identifiering. 

Metod 
Utifrån vår studies syfte och frågeställning har vi valt att utföra både en kvantitativ och en 
kvalitativ undersökning genom enkäter och intervjuer. Metoderna har olika utmärkande 
drag gällande till exempel närhet och avstånd. En kvantitativ undersökning går mer på 
bredden än en kvalitativ undersökning där man tittar inifrån, mer på djupet. (Hol-
me/Solvang 1997, sid. 78) Vår ambition var att använda båda metoderna för att få en hel-
hetsbild. Genom dessa undersökningar vill vi försöka belysa hur pedagoger reflekterar över 
läxor, vilka intentioner de har, hur de ser på lärande och utveckling gällande ämnet. 

I enkätstudien har vi som målsättning att belysa hur lärare använder sig av läxor i sin un-
dervisning, för att finna mönster, skillnader och likheter i deras arbetssätt. Vi kan se en 
brist i våra frågeformuleringar, då respondenterna tolkar våra frågor på olika sätt. En fråga 
vi förbisett, men som hade varit av intresse att ställa är om respondenterna har egna erfa-
renheter som föräldrar till skolbarn. Detta för att vi möjligtvis hade kunnat se om detta på-
verkar pedagogernas intentioner med läxor.  

I intervjuerna tänker vi oss att få en djupare förståelse för lärares intentioner med läxor. Vi 
är medvetna om att det finns begränsningar i de metoder och instrument vi använt oss av. 
Dels i intervjuerna där respondenterna berättar sina uppfattningar, som vi sedermera tolkar. 
Vi menar att intervjupersonerna inte kan ge oss svaren på hur det verkligen är. Dock har de 
kunnat ge oss ett bra underlag för vår bedömning av ämnet.  

Vår ambition med denna studie har varit att få en bild av läxans funktion i skolan. Vi har 
försökt att se läxan som företeelse i relation till lärande och utveckling. I vår avslutande 
diskussionsdel vill vi försöka ge en mångfasetterad analys av våra nya erfarenheter beträf-
fande läxor. Under vår utbildning har vi närmat oss olika teorier inom lärande och utveck-
ling. Vi kommer i analys försöka förklara olika fenomen utifrån ett par av dessa teorier.  

 Enkät   

Med stöd av Jan Trosts Enkätboken (2001), och Bengt–Erik Anderssons Som man frågar 
får man svar (2005) utformade vi en enkät som sedermera genomfördes (se bilaga 3). En-
käten delade vi ut i åtta skolor i tre kommuner. För att skapa goda frågeformuleringar gjor-
des förprövning av enkätfrågorna på fyra olika personer. Vi valde att ha strukturerade frå-
gor med svarsalternativ och en icke-strukturerad fråga med följdfråga. Som avslutning i 
formuläret valde vi också att ha en öppen och kravlös fråga. ”Vad anser du om läxor mer 
generellt?” Enkäten var anonym dock var det känt för oss vilken skola de olika enkätsvaren 
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kom ifrån. Vi ser att det finns risk för att de strukturerade frågorna kan ha tolkas olika av 
våra respondenter. 

Bearbetning 

Vi bearbetade enkäterna genom att sammanställa alla svar. Därefter räknade vi ut varje 
frågas svar i procentandel och skapade diagram. Vi sorterade även enkäterna utefter lärar-
nas antal år i yrket detta för att söka efter mönster, där vi ville se skillnader och likheter. 
Detta poängterade Peter Emsheimer (20070509) för att finna mönster måste man söka både 
skillnader och likheter. Det går inte att utesluta en av dessa. Sista frågan var öppen och 
kravlös. Dessa svar sammanfattade vi. Vi jämförde de kommunala skolornas svar gentemot 
Norrskolans för att söka mönster. För att kunna analysera de inkomna svaren delade vi 
även upp respondenterna utefter kön och antal verksamma år inom läraryrket.   

Intervjuer 

Vi valde att göra enskilda intervjuer med sex verksamma lärare i år 1-5 på tre olika skolor. 
Dessa lärare har vi haft förmånen att följa under vår utbildning. Respondenterna kontakta-
des och tillfrågades via telefon. Intervjuerna som bandades genomfördes efter lektionstid 
och enskilt i klassrum eller samtalsrum. Frågorna (se bilaga 2) formulerades så att intervju-
erna skulle bli så narrativa som möjligt. Vi ville få en så nära beskrivning som möjligt av 
lärarnas erfarenheter och argument för deras arbetsmetod gällande läxor.  

Syftet med den kvalitativa forskningsintervju (…)är att förstå ämnen  från livsvärlden ur den inter-

vjuades eget perspektiv. (Kvale 1997 sid. 32) 

Intervjufrågorna prövade vi genom två provintervjuer. Frågorna skickades i förhand till 
intervjupersonerna, för att de skulle kunna förbereda sig  

Bearbetning  

Intervjuerna bandades och därefter transkriberades de (överfördes ordagrant från tal till 
skrift). Efter detta läste vi varandras utskrifter, enskilt. Vi lyssnade även på varandras inter-
vjuer för att uppmärksamma och fördjupa oss i respektive intervjupersoners utsaga, upple-
velse och inställning till läxor, utifrån arbetets syfte och frågeställning. Vidare bearbetade 
vi, för att klarlägga materialet, genom att jämföra vars och ens anteckningar och kommen-
tarer. Detta för att skilja på vad som är väsentligt och oväsentligt i materialet. (Kvale 1997 
sid.172) Därefter sammanställde vi våra tolkningar av intervjuerna som sedemera resulterat 
i resultat/analys. 
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Resultat   
Målet med denna undersökning har varit att försöka synliggöra lärares intentioner och syf-
ten med läxor. För att belysa detta ur olika perspektiv har vi utfört både en kvantitativ och 
kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning ger ett mer generellt resultat medan 
en kvalitativ ger ett mer specifikt, karaktäristiskt djup. På grund av detta har vi lagt enkät-
studiens resultat före intervjustudien. Vi har valt att knyta ihop studierna till en, då syftet 
och frågeställningarna i de båda går i varandra.  

Resultat/Analys av enkäterna 
Nedan följer resultatet av enkäterna gällande läxor. Som stöd för våra läsare har vi skapat 
diagram gällande våra enkätfrågor, (se bilaga 3). Av ca 50 utdelade enkäter besvarades 42, 
en svarsprocent på 84%. Svarskvoten gällande frågorna varierar då respondenterna ibland 
svarat två alternativ per fråga och ibland inte alls. Vid sammanställningen av de erhållna 
enkäterna konstaterades att frekvensfördelningen gällande vilket år respondenterna under-
visade i, var jämn mellan åren 1 och 5. Av de 42 respondenterna var 3 män. Vi är medvetna 
om att denna studie ej är generell och att den är begränsad då den endast omfattar 42 in-
komna svar. Då vi citerar respondenterna har vi också valt att presentera deras svar inom 
parentes. 

I en av bakgrundsfrågorna efterfrågade vi vilket skolår respondenterna undervisar i. För att 
få en bild av våra respondenters erfarenhet inom läraryrket har vi nedan valt att åskådliggö-
ra detta i en tabell. 

 

Antal år i yrket 1-5 6-18 19-35 

Procenttal 26% 45% 29% 

 

Läxfrekvens i förhållande till ålder och tidsåtgång   

I denna del vill vi redogöra för hur lärarna svarat beträffande hur många läxor de ger sina 
elever. Vi har tittat på om det är av betydelse vilket år eleverna befinner sig i. Detta för att 
se hur antal läxor präglar barnens skolgång. Vi har även gjort en jämförelse mellan de 
kommunala skolorna och Norrskolan för att söka skillnader och likheter.  

Det har framkommit i enkätsvaren att det mest förekommande är att lärare ger två läxor per 
vecka. De som uppgivit fler har angett att de ger fem läxor per vecka. Av 42 svar angav en 
lärare att han/hon inte gav läxor. Flera av respondenterna uppgav flera svarsalternativ vilket 
tyder på att antalet växlar och inte är statiskt. Vi gjorde en jämförelse mellan de kommuna-
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la skolorna och Norrskolan och fann att lärarna där gav fler än fyra läxor per vecka förutom 
i år 1 där man gav två. Fyra av de 38 lärarna på de kommunala skolorna uppgav att de ger 
fler än 4 läxor per vecka.  

Det har framkommit att de flesta av lärarna anser att 20-30 minuters läxläsning är relevant 
per läxtillfälle. Detta är lärarnas intention men som Frost (19991201) menar lägger elever-
na ändå ner väldigt olika lång tid på sina läxor då deras individuella förutsättningar är oli-
ka. Detta nämner även en av de lärare i intervjustudien nedan.  

Vi kan se i en jämförelse att de respondenter som undervisar i år 4-5 ger fler läxor än de 
som undervisar de yngre skolbarnen. Dessutom att de som undervisar de äldre barnen anser 
att eleverna bör lägga ner mer tid på varje läxa än de som undervisar i åren 1-3. Det kan ses 
som en intention att lärarna vill fostra inför framtiden, ju äldre man blir desto större ansvar 
ska tas, alltså mera läxor. Denna reflektion gjordes också i ett av Utbildningsradions pro-
gram där en lärare menar att så mycket av skolans arbetssätt handlar om att fostra inför vad 
som komma skall. Österlind (2001) talar om att också eleverna är medvetna om att läxorna 
blir fler ju äldre de blir och att läxor nu är förberedande inför självstudier i framtiden, hen-
nes forskning visar att även eleverna är medvetna om att läxorna har denna typ av fostrande 
syfte.  

Framkommit har att Norrskolan generellt ger fler läxor, en skola som tydligt förordar ”ord-
ning och reda”. Den här skolans arbetssätt vittnar om det Åman (2006) talar om; att lärare 
och rektorer har större valfrihet i sin pedagogiska verksamhet. Som vi konstaterat i vår re-
dovisning av aktuell debatt är regeringens ambition att med hårdare tag strama upp skolan, 
som de anser vara för kravlös. (Björklund 20060602) Ambitionen är att höja kraven, och då 
även mängden läxor, vilket ska utmynna i att eleverna når högre studieresultat vi kan se att 
Norrskolan representerar detta. I denna diskurs menar vi att det  inte finns några större möj-
ligheter till ifrågasättande av läxor då de är en så obestridd ingrediens. 

Läxor i relation till lärande och fostran  

Under denna rubrik redovisar vi resultatet av hur lärarna anser att läxor stimulerar lärande 
och om dessa ges i uppfostrande syfte. 

Det har framkommit i studien att 58% av lärarna instämmer i att läxor stimulerar elevers 
lärande. I förhållandet till detta instämmer 6 % att läxor inte stimulerar elevers lärande. 
36% instämmer delvis i påståendet. En av de svarande lärarna anser att läxan förstärker och 
fördjupar inlärningen. En annan menar att läxan är ett medel för djupare förståelse för nya 
moment. Läxan underlättar befästning av ny kunskap menar en av respondenterna. Det 
talas inte bara om befästning av kunskap utan att läxan även kan användas för att få förförs-
tåelse av delmoment i exempelvis matematik. En annan kommentar är att läxan kan vara ett 
stöd för de elever som har en långsammare inlärningsprocess.  

Framkommit har att 44% av respondenterna instämmer delvis i att de ger läxor i uppfost-
rande syfte. Lika många uppger att de inte ger läxor i det syftet, 12% instämmer att de gör 
det. En lärarkommentar: 
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De kan få ta hem det de borde gjort men vill inte kalla det uppfostrande syfte det är att lära sig ta 

konsekvensen av sitt eget handlande. (Instämmer delvis) 

I ovanstående citat kan anas ett auktoritärt utspel. Bergem (2000) talar om hur viktigt det är 
att läraren reflekterar hur makt ska användas med ansvarsfullhet och känsla. Frågan är om 
läxan som straff gör den till något negativt för eleven? 

För att belysa hur pedagoger med olika års erfarenhet inom läraryrket reflekterar över hu-
ruvida de ger läxor i uppfostrande syfte har vi här valt att kategorisera enkätsvaren genom 
att belysa hur många verksamma år läraren undervisat i nedanstående matris. 

 
År i yrket Ger du läxor i uppfostrande syfte? 

 Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 
1-5 18% 45% 37% 

19-35 0% 50% 50% 
 

 

Tabellen som belyser antal år i yrket kontra om de ger läxor i uppfostrande syfte visar en 
tendens till att de mindre erfarna lärarna gör just detta. Kanske detta beror på en osäkerhet i 
yrkesrollen och att det finns en press att ”hinna med”?  Är det så att de med mer erfarenhet 
inte känner denna stress och då har ett mer pedagogiskt syfte med läxorna? Vi förmodar att 
den trygghet som kommer med erfarenhet möjligen mynnar ut i en gynnsammare läxstrate-
gi.  

Läxor och vuxenstöd/föräldraengagemang 

Här kommer vi att redovisa det resultat vi sett rörande lärarnas intentioner att involvera 
föräldrar i elevernas skolgång och läxläsning. Vi ställde i vår enkät frågan om lärarna anser 
att deras läxor kräver vuxenstöd.  

Det som framkom var att 24% instämmer helt i att eleverna behöver vuxenstöd vid läxläs-
ning. 61% instämmer delvis i påståendet och 15% instämmer inte. Detta resultat påvisar att 
majoriteten av respondenterna menar att föräldrarna bör vara delaktiga i läxläsningen.  

Dock ser vi att några av respondenterna inte anser att deras läxor kräver vuxenstöd, exem-
pel på detta visar denna lärarkommentar:  

Tycker inte att läxorna ska vara så svåra att föräldrarna måste hjälpa sina barn med läxorna. (In-

stämmer delvis) 

En annan fråga som vi ställde var att om lärarna använder läxan som ett medel för att enga-
gera föräldrarna. Nedan presenterar vi det resultat vi  fått:   

67% instämmer delvis i att de använder läxor till att engagera föräldrarna i skolarbetet. 
22% instämmer helt medan 11% inte instämmer.  
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Ett av de syften som vi kunnat utröna ur dessa frågor är att majoriteten lärare anser att deras 
läxor kräver vuxenstöd. Vi ställer oss undrande till de 11 % av lärarna som inte instämmer i 
detta. Hur fungerar det för de elever som saknar förmåga att kunna fokusera och komma i 
gång?  

När vi tittar på lärarnas kommentarer framkommer att det är läsläxan som kräver mest vux-
enstöd, i synnerhet för de yngre barnen. Framträdande är att de som undervisar i år 1-2 fö-
reträdesvis ger läsläxor och att de lärarna menar att läxan kräver vuxenstöd. Förvånande är 
att de som inte instämmer i att läxan erfordrar vuxenstöd däremot instämmer eller instäm-
mer delvis i att de använder läxan som ett medel att engagera hemmet i skolarbetet. Vi und-
rar hur de menar? 

Läxan under skoltid? 

Nedan följer en redovisning av den fråga där vi ville ta reda på om lärarnas inställning till 
förlängd skoldag som ett alternativ till hemläxan som då skulle göras på skoltid. Vilket 
skulle innebära en påverkan av elevernas skolgång. 

I de svar vi erhöll kan konstateras att 71% av våra respondenter inte instämmer i denna 
tanke. 27% instämmer delvis medan 2% instämmer helt.  

Lärarkommentarer till frågan:  

Jag tror inte barnen klarar av att gå längre skoldagar. (Instämmer inte) 

          Svårt att tro att eleverna vill det (Instämmer inte)  

I intervjustudien som nedan kommer att presenteras framkommer i en av intervjuerna med 
en lärare (i.4) att hon upplevde att läraryrket har förändrats mycket de senaste åren. Hon 
talar om stora omställningar som har påverkat tjänstgöringen med större arbetsbelastning 
såsom mer arbetsplatsförlagd tid och andra ansvarsområden som nu ingår i en lärares upp-
drag. (se ovan under ”Historisk tillbakablick”)  Denna stora förändring som skedde gällan-
de arbetsvillkor kanske lärare med färre år i yrket möjligen inte bryr sig om då de inte varit 
med om omställningen. Vi tolkar utifrån vår enkätstudie att de lärare med många år i yrket,  
befarar att förslaget med längre skoldagar skulle innebära ännu högre arbetsbelastning. De 
2 % av lärarna som svarat att de kan tänka sig längre skoldagar istället för läxor, har vi 
kunnat konstatera har få år i yrket. Dessa ”nybörjare” har inte varit med om den omställ-
ning läraryrket gått igenom som (i.4) talar om. 

Vilket ämne är mest frekvent att ge läxa i?  

En av enkätfrågorna innebar att vi ville veta vilket ämne som lärarna anser vara det mest 
befogade att ge läxor i, för att se eventuella tendenser och mönster i lärarens intentioner 
med sin läxstrategi, ämnesorienterat.  

Denna icke-strukturerade fråga ledde till att vi kunde utröna tre mest förekommande äm-
nen: svenska, matematik och engelska. Vi valde att även ställa dessa i jämförelse mot var-
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andra. Svenskämnet är dominerande med 57% därefter matematik med 24%. Lägst andel 
fick engelskan, 19%. Respondenterna nämner företrädelsevis läsläxan.  

Det främjar hela inlärningen. Att läsa högt för någon är bra. (Svenska, Läsa) 

Det är för tidsödande att lyssna på samtliga elever ofta. (Läsning) 

Beträffande matematik och engelska menar responderande lärare att dessa kunskaper krä-
ver innötning och repeterande övningar vilket flera menar inte hinns med i tillräcklig ut-
sträckning under skoldagen.  

Svårt att hinna med alla på lektion. (Matte, engelska) 

Gällande de här ämnena framgår det att det oftast inte handlar om nya kunskapsområden 
utan om repetition av det som gåtts igenom på lektionstid. 

Det ger föräldern en bra inblick i barnets kunskaper i både läsning, förståelse och i matteämnet. 

(Svenska , matte .Förutsatt att matteläxan är ”lästal”) 

Mer övning än vad som kan fås i skolan (engelska) 

Glosor och veckans ord som ska läras utantill + läsläxa (Svenska, engelska) 

En av lärarna svarade annorlunda på denna fråga då hon ansåg att det inte går att benämna 
specifika ämnen, då det är så många olika saker barn ska lära sig. Det finns andra kunska-
per som eleverna bör öva på, såsom att skala potatis, knyta rosett, baka etcetera. Hennes 
sätt att se på kunskap ser vi som nydanande, hon talar om att ta del av varandras kunskaper 
i ett kollektivt lärande.   

 Läromedel som stöd  

Under denna rubrik kommer vi att redovisa hur våra respondenter anser att läromedel styr 
valet av läxor. Vi vill också koppla denna fråga till den intervjustudie vi nedan redovisar. 
Detta då det där framkommit att det ser mycket olika ut hur man använder sig av läromedel 
gällande läxor. 

Ingen av respondenterna i enkäten instämmer med att deras läxor helt styrs av läromedel. 
48% instämmer delvis och 52% instämmer inte. Vi förundras över denna höga andel som 
inte instämmer då vi av erfarenhet sett att många använder sig just av läromedel, på något 
sätt, till exempel glosor, mattekluringar, läsläxböcker, veckans ord etcetera. Vi har under 
vår utbildning uppfattat en trend att det inte ligger i tiden att använda läromedel utan att 
man ska skapa själv, vilket kanske är en orsak. En annan anledning är möjligen att ekono-
miska åtstramningar gjort att tillgången till läromedel minskat. Spekulationer, men vi är 
förvånade över resultatet.  

Lärarröster om läxan mer generellt 

Den sista frågan i enkäten var öppen och kravlös, där ville vi veta vad lärarna mer generellt 
anser om läxor . Detta för att få mer reflekterande om ämnet.  
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På frågan svarade totalt 81% och 18% av dem ställde sig frågande till läxors vara eller icke 
vara. En respondent menade att under andra förhållanden, till exempel om klasserna var 
mindre skulle inte läxor behövas. Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser att läxan är 
väsentlig för elevers träning i ansvarstagande. Ett flertal menar också att föräldrarna är be-
tydelsefulla både som medaktörer i barnens lärande och att läxor är ett bra sätt för de att få 
inblick i skolan.  Vidare anses att läxor kan ses som ett komplement till undervisningen och 
att dessa ger tid till reflektion för eleven. Läxan kan vara en repetition av undervisningen i 
skolan dessutom kan den användas som inventering av förförståelse inför ett nytt moment. 
Meningsfullhet och relevans är centrala begrepp i kommentarerna. Återkommande är att 
lärarna är medvetna om att läxor kan bidraga till stress för barnen och föräldrarna. 

Avslutande kommentarer 

I vår enkätstudie har framkommit att lärare ger fler läxor ju äldre eleverna är. Det kan ses 
som ett tecken på att lärarna vill att eleverna ska ta mer ansvar ju äldre de blir. Regeringens 
ambition är mer ”ordning och reda” vi har genom enkätundersökningen kunnat utröna att 
Norrskolans arbetssätt svarar upp mot denna ambition.  

Cirka hälften av lärarna anser sig inte använda sig av läxan i ett uppfostrande syfte. Majori-
teten av respondenterna anser att de läxor de ger behöver vuxenstöd. Ungefär lika många 
anser att de använder läxan för att få föräldrarna engagerade i skolarbetet. Vi ställde frågan 
om lärarna skulle kunna tänka sig att ta bort läxan och istället förlänga skoldagen. Majorite-
ten tyckte inte att detta var något bra alternativ. Vidare har det framkommit att det är i 
svenskämnet de flesta lärarna anser det vara mest befogat att ge läxor i, då främst som läs-
läxor. Cirka hälften av respondenterna menar att läromedel inte styr vilka läxor de ger. I vår 
sista fråga som var öppen och kravlös framkom bland annat att läxan är ett sätt för eleverna 
att träna ansvar, att föräldrarna är betydelsefulla och att läxor kan ses som ett komplement 
till undervisningen. Spännande är att så många som 58% av lärarna anser att läxor stimule-
rar lärande. Något vi skulle vilja ta reda på hur de då menar, vilket dessvärre inte ryms i 
denna studie.  

I denna enkätstudie har framkommit att det motiv för läxor som varit starkast har varit: 

• att eleverna ska öva läsning hemma som komplement till skolans undervisning  

• att föräldrarna ska vara delaktiga, både i läxläsning och skolans arbete  

• att läxor har ett uppfostrande syfte inför framtida läxläsning  

Med denna enkätstudie som utgångspunkt har vi sedermera också valt att utföra en kvalita-
tiv underökning genom intervjuer. Vi kommer att presentera detta resultat nedan och hop-
pas därmed få en djupare bild av lärarnas intentioner och syften. 
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Resultat/Analys av intervjuerna 
Efter det resultat vi kommit fram till i enkätstudien som ligger till grund till vår intervjustu-
die vill vi nedan presentera dess resultat. Vi kommer att göra kopplingar då frågorna från 
båda studierna är av likartad karaktär. Intervjuerna utfördes på tre kommunala skolor och 
med två pedagoger som arbetar parallellt i samma årskurs på varje skola. För att inte röja 
respondenternas identitet har vi valt att benämna de som (i.1) – (i.6). Vår intention med 
våra intervjuer var att försöka få veta hur pedagogerna upplever hur det verkligen är – inte 
hur de skulle vilja att det var. Detta för att se hur lärarna ser på utveckling och lärande gäl-
lande läxor. Då vi gjort vår praktik på de skolor där de intervjuade lärarna är verksamma, 
känner vi oss förtrogna med respondenternas arbetssätt. 

I början av detta arbete valde vi att definiera läxan vetenskapligt. Som inledning på våra 
intervjuer bad vi också våra respondenter definiera hur de ser på begreppet. Här följer en 
kort sammanfattning av hur de gör detta. Läxa är något som ska tas hem, tas ansvar för, 
göras hemma och tas tillbaka. Vidare att läxan är en fördjupning och förlängning av 
det som görs i skolan.   

Utifrån denna studies syfte och frågeställningar har framkommit tre olika teman i intervju-
erna vilka vi nedan redogör för  

• Meningsfullhet för eleven 

• De intervjuades syften och intentioner 

• Läxans konsekvenser 

Avslutningsvis har vi valt att presentera ett avsnitt som behandlar resultatet utifrån hur re-
spondenterna ser på alternativ till läxan. Hur kan den förändras? 

Meningsfullhet för eleven  

I Lpo 94 nämns inte läxor dock kan vi se intentionen om meningsfullhet i Lgr 80 där det 
förespråkades att skolans arbetssätt ska synas i läxan och vara verklighetsförankrad.   

Nedan vill vi sammanfatta respondenternas kommentarer till strävan att göra läxan me-
ningsfull för eleven då vi funnit att det är en avgörande intention. Detta då vi vill belysa hur 
läxan präglar elevers skolgång.  

Respondent i.2 talar om vikten av att elevernas läxor kopplas till vardagsnära företeelser. 
Till exempel uppmuntras eleverna att vara med hemma i köket och till exempel baka. Ett 
sätt att få sammanhang menar hon kan vara att mäta i skolan och sen hemma, handla mjölk, 
skriva inköpslista. Detta tyder på att läraren vill att eleven ska så insikt om att kunskaper 
kan kopplas mellan skola och ”verklighet”. 

Läxor ska kopplas till undervisningen för att inte skolan ska vara en isolerad lärmiljö, lärandet finns 

ute i ”verkligheten (i.1) 
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Även respondent i.5 resonerar kring detta att skolan inte är isolerad från verkligheten, att 
barn inte bara lär sig i skolan utan inlärning sker från allt i samhället. Vi kan inse vikten av 
detta, att man som pedagog ser det som betydelsefullt att koppla läxan till barnets egen 
verklighet och vardag. 

Våra respondenter nämner samtal och interaktion som meningsfulla delar i lärandet, speci-
ellt då gällande i uppföljningen av läxorna. Att eleverna samtalar om läxorna i grupper eller 
par. Respondent i.1 nämnde bland annat: 

Att elever läser samma text, diskuterar och därmed lär av varandra. Uppföljning av läxor görs före-

trädesvis i halvklass, för att kunna arbeta laborativt och tillvarata samspelet mellan eleverna.  

I.2 resonerar vidare, att man till exempel i matematiken kan följa upp läxan genom att ele-
verna får visa varandra och resonera kring ämnet, dessutom genom att  man som lärare 
rättar och kommenterar. Det är viktigt med samtal runt läsläxan. Eleverna får visa sina fär-
digheter framme vid tavlan. Läsläxan är lika för alla och gås igenom i helklass med efter-
följande samtal rörande innehåll där även kopplingar till andra ämnen görs exempelvis 
engelska. Dock menar hon att de inte alltid hinner med att följa upp läxorna. 

Vi funderar: Som läxan är utformad idag är den individuell, då den görs hemma, enskilt. Vi 
ser alternativ i att forma uppgifter som kan göras i samspel med andra i grupp. Ur en peda-
gogisk aspekt förundras vi över att läxan ser ut som den gör då samspel är så betydelsefull i 
dagens skola. 

Ett resonemang förs i intervjuerna om interaktion och samtal mellan skola föräldrar och 
barn. Alla våra respondenter menar att det är viktigt att man har föräldrarna ”med sig” på 
olika sätt. Bland annat säger i.1 att hon söker efter en helhet där föräldrarna är med. Hon 
menar att hennes läsläxa är formad så att det ska hända något, föräldrarna ska bli delaktiga 
genom att de diskuterar innehållet i texterna med sitt barn.  

Under våra intervjuer ställde vi frågan om lärarna individanpassar läxorna. Alla menade att 
de barn som inte klarar de ”vanliga” läxorna får individanpassade.  

I början får alla samma läxor. Märker man att någon har det svårt får de elever exempelvis färre 

glosor. (i.4)  

Man får hitta på så det blir meningsfullt för alla. Svaga barn vill ha som alla andra, men man måste 

lära dem att arbeta i egen takt. (i.6) 

 Som vi ser det förs ett resonemang kring läxor med föräldrar och barn, då eleverna på ett 
eller annat sätt inte klarar av dem. Dock står det i styrdokumenten att läsa att samarbetet 
ska innefatta alla elever. 

Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

kan utveckla innehåll och lärande. (Lpo94 sid. 16) 

Vi kan se en utmaning i detta, att som professionella lärare vägleda barn och föräldrar och i 
ett samspel utforma läxan inte bara då det inte fungerar. Vi har även genom intervjuerna 
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fått erfara exempel på annorlunda läxstrategi, där barnen själva ber om läxan, ovanligt och 
spännande.  

Eleverna kommer själva och ber om att få läsläxor. De ber också att få matematikläxa. (i.6) 

Denna lärare menar att barnen peppar och sporrar varandra. Ett sätt för eleverna att få re-
spons av varandra. Vi ställer oss dock frågande om det inte är tävlingsinstinkt som driver 
och undrar hur de långsamma barnen uppfattar situationen? Kan det vara stressande för 
dem?  Märkbart är också att denna lärare endast har 12 elever i sin klass. Vi har svårt att tro 
att arbetssättet skulle fungera i en normalstor klass. 

Som vi upplevt, vill elever många gånger få bekräftelse av fröken på att de gjort ett bra 
hemarbete. Förfarandet kan vi även ana i denna undersökning. Här ser vi en koppling till 
den behavioristiska teorin∗ om lärande och utveckling, då det är genom frökens beröm bar-
net blir belönat med positiv respons. Den negativa responsen kan vara att barnet bestraffas 
genom att läraren visar missbelåtenhet.  

Intervjuerna har visat att lärarna är måna om att deras arbetssätt ska genomsyra deras läx-
strategi och vill gärna poängtera att läxan är en länk till pedagogiken. 

 Läxan ska vara en förlängning av skolarbetet. Läxorna ska vara en uppföljning till det dags- eller 

veckofärska vi gör i skolan. (i.1)  

Respondenterna menar att läxan ska kännas betydelsefull genom att den är verklighetsnära.  
I denna kontext anser vi att läxan kan vara en tillgång och förlängning av det som sker un-
der lektionstid. Läxan är inte rykt ur sitt sammanhang utan har belägg. 

Vi kan ana en viss ambivalens hos en av de intervjuade lärarna då hennes ambition inte 
alltid överstämmer med hennes agerande. Bland annat menar hon att läxor inte ges oplane-
rat utan eftertanke. En av oss har dock fått erfara från den verksamhetsförlagda utbildning-
en att så trots allt sker. Som vi tidigare nämnt konstaterar Hellsten i ett av Utbildningsradi-
ons program att läxor ofta ges just oreflekterat och oplanerat i slutet av lektionen. Vi har 
med denna undersökning och under vår verksamhetsförlagda utbildning sett att detta oftast 
inte gäller för de yngre eleverna utan de är som regel välplanerade och att lärarnas intention 
är att läxan ska vara meningsfulla för eleverna.  

 

 

 

Vi kan här fastställa fyra olika teman för hur läxor kan vara meningsfulla för eleverna: 

• Att läxan ska vara vardagsnära 

• Att interaktion och samtal är väsentligt 

 
∗  beteendepsykologi / - vetenskap (Jerling 2005 sid 366) 
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• Att läxan är en förlängning av skolarbetet 

• Att läxan kan individanpassas 
 

De intervjuades syften och intentioner 

Ett av denna forskningsstudies mål har varit att belysa de syften och intentioner pedagoger 
har med läxan. Nedan har vi valt att dela in dessa i fyra olika kategorier: 

• Föräldramedverkan 

• Fördjupa/befästa kunskaper 

• Träna ansvar 

• Fostra inför framtiden 

Flertalet av respondenterna verkar nöjda med hur de använder läxor som arbetsredskap. 
Även hur läxorna följs upp verkar vara till belåtenhet. Endast en av lärarna nämner i förbi-
gående att de inte alltid hinner följa upp läxan.  

Föräldramedverkan 

Ovan har vi berört föräldramedverkan som någonting meningsfullt för barnen. Gemensamt 
var att lärarna ansåg att läxan många gånger också är det kommunikationsverktyg som ger 
föräldrarna inblick i skolan Vi har också kunnat utröna att lärarnas intention med läxor är 
att få föräldraengagemang då detta är en återkommande faktor i vår undersökning, både i 
intervjun och enkäten. 

Lärarna menar att läxan är en kommunikation för att involvera föräldrarna i skolan. En re-
spondent talar om att målet är att skolan, eleven och familjen ska samarbeta. I.4 talar om att 
meningen är inte att vi ska straffa föräldrarna, utan barnen ska träna själva. Ansvaret ligger 
hos läraren inte hos föräldrarna. I.2 menar att tanken med läxan är att den tas hem och visas 
upp och berättar vad eleven lärt sig. Här kan vi se en tendens till att det handlar om att lära-
ren vill visa upp sig för föräldrarna, att bli bekräftad i sin yrkesprofession. Flera lärare utta-
lar en önskan om att föräldrarna är intresserade och att de resonerar kring läxorna med sina 
barn. 

Samtidigt som lärarna uttalar att de vill ha engagemang ifrån hemmen kan vi ana att de inte 
anser föräldrarna riktigt är tillförlitliga i läxläsandet.  

Jag skickar inte hem Kiwiböckerna då föräldrarna inte förstår hur vi arbetar med dem. (i.2) 

I likhet med resultatet i enkätstudien har det i intervjuerna framkommit att lärarna är efter-
tänksamma vad det gäller att nyttja föräldrarna som pedagogiska resurser. 

Fördjupa/befästa kunskaper 

En vanligt förekommande avsikt med hemuppgifter är att elevernas kunskaper ska fördju-
pas och befästas. En av respondenterna menar även att de elever som redan kan, ska ha 
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läxan som repetition. Vidare menas att lärarens intention är att eleverna ska lära sig för 
egen del och befästa kunskaperna djupare än bara för stunden, vid förhör. Läxan måste 
dessutom vara motiverad exempelvis att träna multiplikationstabellen som ska automatise-
ras.  

Öva lite hemma varje dag och nöta in det som ska sitta kvar. (i.4) 

En av respondenterna som ger läxor varje dag betonar att det är av vikt att kontrollera kun-
skaper oförberett. Detta för att eleverna ska förstå att kunskaper ska befästas och inte bara 
läras inför förhör då detta innebär ytinlärning.  

Av intervjuerna likasom i enkäterna framkom att det är vanligast att lärarna för de yngre 
åldrarna ger läxor i svenska och då som läsläxor.  

I de lägre åldrarna är det ett måste att ha läsläxa. (i.3)  

Här kan vi se ett motiv till läxor då vi förstår att en del elever kan behöva reflektera, öva  
och nöta det de arbetat med i skolan. 

Träna ansvar 

Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar. (Lpo94 sid. 7) 

Det här är ett av skolans uppdrag, att fostra eleverna till att bli ansvarstagande. Detta kan vi 
i denna undersökning förnimma, då samtliga lärare ser hemuppgifter som en del i denna 
ansvarsträning. En sammanfattning av hur lärarna beskriver vad läxan är, så är den något 
att, ta hem, göras och tas tillbaka i tid.  

Läxor är till för att saker och ting ska bli gjorda, att träna att ansvar. (i.5) 

Vi kan se en koppling mellan den dagliga undervisningen och hemuppgifter. Ett flertal lä-
rare menar att en del i detta ansvarstagande även gäller att få saker och ting gjorda på lek-
tionstid, för att inte ”halka efter”. Också att de högpresterande ska ha läxor av ”rättvise-
skäl” att det ska vara lite ”motigt”. 

Barn behöver läxa för att hålla jämna steg med sina kamrater för att de inte ska ligga efter. (i.6) 

Vi måste skola eleverna att ta hem och jobba hemma eftersom skolan ser ut som den gör högre 

upp i åldrarna. (i.2)  

Vi har kunnat utröna att lärarna känner frustration då det är vissa elever som hela tiden 
misslyckas i detta ansvarstagande, ta hem, göra och ta tillbaka läxor. I.1 menar att det är 
viktigt att läraren ”peppar” dessa elever och inte blir dömande men att det ibland är svårt.  
En respondent talar om alternativ till den traditionella läxan om ett barn har svårigheter 
gällande detta. Att man då måste finna något annat slags ansvar som passar bättre till ex-
empel att muntligt framföra meddelanden.  

I denna ansvarsfostran ligger mycket i att lärarna vill att eleverna ska öva ansvar för att 
rustas inför framtiden. Detta belyses i avsnittet nedan.  

Fostra inför framtiden 
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En annan intention vi kunnat se är att läxan är en viktig del för lärarna att fostra eleverna 
inför det som komma skall. Detta poängterar även Hellsten under rubriken tidigare forsk-
ning. Även respondenterna talar om att läxan är nödvändig nu för att läxbördan kommer 
öka högre upp i åldrarna.  

Då klagar gymnasielärarna, sedan när de kommer från femman så klarar de inte det, så är det hela 

tiden. (i.2) 

Respondent i.6 talar om att när kraven höjs i takt med att eleverna blir äldre och uppgifter-
na mer omfattande, så kan läxan ändra form och ett av syftena blir då ”jobbaikappläxor”. 
Detta innebär att eleverna får arbeta ikapp det som de inte hunnit under lektionstid. Elever-
na ska förberedas inför högre stadium, lärarna har till uppgift att förbereda dem till detta. 
Det är en förutsättning att eleverna anstränger sig nu för att klara sig i framtiden.  

Vi kan ana att lärare i yngre åldrar har respekt för dem som arbetar med äldre elever. Det 
ligger en prestige i att lämna vidare ”duktiga” elever. Detta ser vi som ett av hindren då det 
gäller att förändra läxan i tidiga åldrar. Förändringar måste komma uppifrån, från de högre 
åldrarna. Att förändra läxan eller ta bort den i yngre åldrar, påverkar barnen i skolans sena-
re år, en paradox. 

Genomgående för denna undersökning har varit att läsningen är den mest centrala färdighe-
ten för elever i skolans tidiga år. Den lägger även grunden för kommande studier och är 
avgörande för framtida kunskapsinhämtning. 

Läsning är grunden till att förstå, även grunden till nationella proven i matematik. (i.3) 

I intervjuerna framkom som i enkätstudien att läsläxan är den mest förekommande hemläx-
an. 

Hellsten talar om läxor i ”Romansen” där eleven äger sitt eget lärande. Han menar att allt 
för många läxor görs utan att eleverna är medvetna om att de ska vara en del i det personli-
ga lärandet. Två av respondenterna nämner sin förhoppning om just detta att eleverna ska 
känna ett behov av läxläsning för sin egen utveckling.  

Läsläxan ska tas hem med glädje, något eleverna ska be om. (i.5) 

Barnet måste se läxan som ett behov och inte som ett måste. (i.6) 

Är det skolans mål detta att få elever att känna att de behöver läxor? 
Sammanfattningsvis har vi kunnat se att skolan inte alltid ”lever här och nu” utan att det är 
framtiden som ligger i fokus, på det som komma skall.  

Läxans konsekvenser 

I den forskning denna studie bygger på har framkommit att läxan har många negativa ef-
fekter. Våra respondenter talar också om dessa. Nedan vill vi sammanställa både de positi-
va och negativa konsekvenser som lärarna reflekterande tagit upp under intervjuerna.  
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Alla våra respondenter menar att läxan är ett fördelaktigt verktyg för att få föräldrarna del-
aktiga och engagerade i skolan. Om man väljer bort läxan, skulle en konsekvens bli att lära-
ren tappar viktig föräldrakontakt.  I.1 menar då att läraren måste hitta andra sätt att knyta 
föräldrarna till skolan. Vidare är läxan positiv för de elever som behöver extra tid för inlär-
ning. Lärarna reflekterar över att föräldrarna kan tycka att det är betungande med läxor. De 
visar på en medvetenhet om att läxan kan vara en stressfaktor, ibland övermäktig för famil-
jen och kan skapa missämja. 

Föräldrarna har också rätt att komma hem och vara lediga och inte träta på sina barn. (i.5)  

Dagens föräldrar är så stressade att de inte ens hinner skriva i loggboken. (i.4) 

Både föräldrar och barn är trötta på kvällarna. Varför ska man bråka 40 minuter med sitt barn om 

att göra läxan som skulle ha tagit 10 minuter att göra?(i.3)  

Detta belyser även Hellsten i Utbildningsradions program att läxbördan är en av orsakerna 
till barn och ungdomars stress. Buell (2004) påtalar också att läxan är en stressfaktor inte 
bara för eleven utan för hela familjen. Vi har genom intervjuerna förstått att även de yngre 
barnen vänjs in i att acceptera ibland orimliga krav. De högpresterande får mer och fler 
läxor medan de svaga många gånger misslyckas. En annan av de svårigheter lärarna belyser 
är att de känner att de inte hinner med vare sig de svaga eller de duktiga eleverna. Ur ett 
utilitaristiskt* perspektiv kan man säga att krutet får läggas på massan i mitten, de normal-
presterande, största möjliga lycka för flest elever.    

Studien visar att lärarna själva många gånger är medvetna om att läxor är ett orättvist sy-
stem. Alla sex intervjuade lärare hade denna uppfattning. De anser att läxan som funktion 
är orättvis och segregerande då barns förutsättningar är olika och då hemmiljön påverkar. 
Respondent (i.2) talar om svaga elever som behöver ständigt stöd och hjälp. De ligger ofta 
”efter” och då blir läxan en segregerande faktor.  

De elever som alltid halkar efter i skolan har ofta behov av mycket hjälp, vilket man inte kan lägga 

på föräldrarna. Det är tufft för dessa barn. Att aldrig bli färdig och hela tiden se hur andra går vida-

re. (i.3) 

 

 

 

En respondent menar att i stora klasser finns två eller tre elever som har svårigheter med 
koncentration, fokusering och saknar kraft att tänka själva. För dessa barn blir läxorna en 
belastning. Läxor anses vara segregerande också i debatten kring skolan. Detta är båda de 
politiska riktningarna medvetna om och vill åtgärda på olika sätt. Se ovan under Aktuell 
debatt. 

 
• Nyttoinriktad, med nyttan som högsta värde (Egidius, 2006) 
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Barn är så olika, vissa måste slita som djur med läxorna medan andra inte behöver anstränga sig 

alls. (i.3) 

Något som framkommit i vår intervjustudie är att föräldrarnas roll är viktig och responden-
terna visar på en medvetenhet om att vissa föräldrar inte orkar, kan, vill hjälpa sina barn 
med hemarbete. I.1 menar att för studiemotiverade föräldrar är läxor inget problem, då de 
ser kopplingen mellan läxor och framtida framgång. I.2 påtalar att det finns risk att vi 
glömmer de föräldrar som har vilja men ingen möjlighet att hjälpa sina barn.  

Ska vi tvinga den dyslektiska pappan att läsa med sitt barn? (i.2) 

Flera respondenter reflekterar över att det finns föräldrar som tycker att skolan och därmed 
läxan är oviktig, vilket barnen känner av. De kan se en risk i detta, att dessa barn kommer 
att få det svårt i framtiden. Dock menar en respondent att hon upplever att lågpresterande 
barn ofta får ett bra stöd hemifrån, en bra dialog med just dessa föräldrar. 

Vi kan se att läxor kan vara positiva för föräldrar inte bara för att få inblick i skolan utan att 
de även kan vara något man umgås kring. Detta belyses även i ett av UR-programmen, för-
äldern som menar att hemläxan är ett sätt att komma nära sitt barn.  

Som även framkommit i vår enkätstudie berättar två lärare under intervjuerna att föräldrar 
kan reagera på att det är mycket läxor i fyran. 

I.3 talar om att inte bemästra läxorna kan skapa ångest och som lärare måste man undvika 
att utsätta barnen för en orimlig börda.  

Vi fostrar ju faktiskt barnen till att det är okej med övertid. (i.3) 

Här ser vi en koppling till ett av utbildningsradions program som i inledningen intervjuade 
vuxna på deras arbetsplatser. De var alla överens om att läxor är positivt. Då de fick frågan 
att själva ta med sitt arbete hem på kvällen, insåg de jämförelsen och blev eftertänksamma 
när hemarbete sattes i ett annat perspektiv. Värderas vuxnas fritid  högre än barns? 

En av lärarna berättar att de flesta föräldrar är måna om att deras barn har läxor och att des-
sa har struktur. Däremot är det få föräldrar som verkligen är intresserade av vad läxan in-
nehåller. Detta belyses också i ett av Utbildningsradions program. 

Tendenser visar att läxan kan engagera föräldrar på ett positivt sätt. I de hem där läxan inte 
är betydelsefull kan konsekvenserna bli negativa för barnens skolgång. Framkommit har att 
hemuppgifter kan skapa stress inte bara för individen utan för hela familjen. Kan läxan för-
ändras för att minimera de negativa effekter de ger? 

Läxan i framtiden/Finns alternativ?  

Det har hänt mycket i lärarrollen, men läxorna består. (i.4) 

Genom intervjuerna har reflektioner uppkommit kring den traditionella läxan Detta finner 
vi intressant då läxan är så självklar i den rådande diskursen att den, som vi upplevt, många 
gånger inte ifrågasätts. Vi kan genom våra intervjuer ana en viss tendens och ambition att 
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vilja förändra läxan från att vara slentrianmässig till att bli mer meningsfull. Kanske den 
förtjänar en annan benämning. En av våra respondenter resonerar kring detta. Exempel 
lämnar också läraren Ingrid Trägårdh i Lärarnas tidning (2005). Hon ger inte regelrätta 
läxor från dag till dag utan använder sig av en form av beting som till exempel ”Månadens 
satsning”, ”Viktigt för mig” eller ”Ta tag i”. En fördel vi ser i detta sätt att se på läxor är att 
man kan individanpassa uppgifter till eleverna på ett mer gynnsamt sätt.  

Ingen av respondenterna ansåg att det fanns någon gemensam läxpolicy i deras arbets-
lag/skola. Flera ställde sig dock positiva till att skapa någon typ av gemensamt arbetssätt. 
En av lärarna nämnde bland annat gemensamt läsläxprojekt på skolan.  

Som vi uppmärksammat är ett av regeringens förslag att lägga läxläsning på skoltid. Flera 
av de intervjuade lärarna menade att de inte ställer sig främmande till läxläsning i anslut-
ning till skoldagen i skolans regi. Dock ej med förlängd skoldag, då detta skulle påverka 
lärarnas undervisningstid.  

Läxhjälp på skolan kanske är en framtid när föräldrarna inte orkar. Det var en annan värld för 30 år 

sedan när mammorna inte arbetade. (i.4) 

Vidare tycks det svårt för den enskilde läraren att gå i motdiskurs gällande läxan då den är 
så vedertagen i skolans värld. Om en lärare har en annorlunda läxstrategi än etablerad, kan 
det uppfattas som ”fel” av arbetslaget. Är det därför ämnet sällan tas upp till diskussion i 
kollegiet?  

Jag brann för min matteläxa och vill att alla ska tycka som jag. Vill inte synka mig med deras matte-

läxor. Jag vill göra som jag vill (i.1)  

Vi skulle kunna ha en läxpolicy men jag skulle ändå göra det till mitt eget (i.1) 

Det har framkommit i intervjuerna att lärarna har olika uppfattning om läxor och dess ut-
formning, en anledning kan vara att lärarna är ”ensamma” i sitt arbete och är vana att göra 
som de anser bäst/alltid har gjort.  

Vi har sett exempel på hur olika lärare ger läxor i till exempel matematik trots att de arbetar 
på samma skola och med samma årskurs. Den ena ger läxor mer traditionellt i matteboken 
medan den andra ger experimentella egenhändigt skapade läxor. Den senares arbetssätt kan 
vi härröra till den Deweyanska teorin. Denna teori som är holistisk∗ och dialektisk∗, bygger 
bland annat på att undervisningen genomsyras av experimentellt arbetssätt och social inter-
aktion. Vi har sett att det finns lärare som har ambition att omforma den traditionella läxan 
med ett nytänkande runt samlärande.   

 
∗ Holistisk:Helheten bestämmer delars funktion. Delarna får inte betraktas som komponenter som bygger upp helheten utan som 

”aspekter”av den. (Egidius 2006) 

∗ Dialektisk: En metod där läraren ger invändningar och problematiserar i dialogen med eleverna för att de själva ska komma fram 

till svaren. (Egidius 2006) 
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Under en av intervjuerna förändrade läraren sina uppfattningar. I intervjuns inledning pro-
pagerade hon för att läxan har en viktig funktion genom att vissa kunskaper måste nötas in. 
Hon poängterade just detta att upprepande och övande leder till befästning. Allteftersom 
intervjun fortgick och hon resonerade med sig själv, förändrades hennes uppfattning och 
hon såg andra möjligheter. Nämligen att det skulle kunna läggas mer tid i skolan på övan-
det, så att hemläxorna skulle kunna minskas i omfattning.  

Vi har hur mycket tid som helst för arbete i klassrummet. Vi måste utnyttja tiden bättre och repetera 

mer under skoltid. Utnyttja tiden för gemensamt prat. (i.4) 

Här skulle interaktionen mellan barnen komma som en naturlig del. Vi ser ett värde i det 
hon gör under intervjun, att genom reflektion och självkritisk granskning ifrågasätta sin 
egen pedagogik. Detta ser vi som en förutsättning för att lyckas i läraruppdraget att på olika 
sätt kunna byta perspektiv. Våga gå i mot diskurs. 

Vi ställde frågan huruvida lärarna skulle kunna tänka sig längre skoldagar som alternativ 
till hemläxor. En av respondenterna menade att om man skulle införa detta måste hela or-
ganisationen ses över. Då hon menar att eleverna inte skulle orka med längre skoldagar.  

Resonemang förs fortsättningsvis att det finns en önskan om att föräldrar skulle vara mer 
delaktiga i diskussioner kring läxor, för och emot och dess utformning. 

Vi ser en tendens till vilja förändra den traditionella läxan. Samtliga lärare ställer sig posi-
tiva till gemensam läxpolicy, dock framkommer att till syvende och sist är det ändå den 
enskilde läraren som utformar sin läxa. 

Vi ser med spänning fram emot den nya läroplan, som är under utformning, kommer lärar-
nas frihet att inskränkas?  

Läxor… det går att förändra, men det tar tid i skolan. (i.4)  

Avslutande kommentarer 

I denna intervjustudie har respondenterna reflekterat och resonerat kring ämnet hemläxor, 
om hur de kan förbättras/förändras, deras syften och intentioner och hur hemläxor påverkar 
elever och familjer. Framkommit har att lärarnas avsikt med läxor är att sträva efter att de 
ska vara verklighetsförankrade och meningsfulla för den enskilde eleven. Detta genom att 
knyta an läxan till den dagliga verksamheten och elevens vardag. Många menar att det ska 
finnas en länk mellan deras pedagogik och hemuppgifterna, för att eleverna ska befästa och 
fördjupa de kunskaper de tillförskansat sig i skolan. Därtill har det framkommit att de in-
tervjuade lärarna ser nyttan av ett föräldraengagemang kring läxläsning. Vidare menar alla 
respondenter att läxor är ett effektivt redskap för att fostra eleverna in i ansvarstagande. 
Detta ansvar kan ses som en förutsättning för att lyckas med sina studier i framtiden. Som i 
denna studies övrig empiri har det i denna intervjustudie visat sig att det är läxans negativa 
konsekvenser, såsom stress och segregering, som respondenterna resonerar mycket kring.  
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Läxans pedagogiska idé 
Under denna rubrik vill vi sammanfatta från båda våra studier de olika funktioner och pe-
dagogiska idéer som vi funnit att lärarna tagit fasta på gällande läxarbete. Läxor; 

• är fostrande 

• engagerar föräldrar 

• befäster kunskaper 

• är en förlängning av skolarbete 

Lärarna använder sig av läxor i olika syften och det vi redovisat ovan är de mest rådande. 
Didaktiken skiljer som framkommit en del då vissa lärare ”skapar” sina egna läxor och 
andra följer läromedel.  

Diskussion 
Vår övergripande intention med denna studie har varit att försöka belysa lärares intentio-
ner/syften med läxor. Vi ville också få en bild av läxans funktion genom att titta på forsk-
ning, litteratur och opinionsbildning. Vi har försökt få svar på följande frågeställningar:  

• Vilka syften och motiv har lärare med läxor? 

• Vilka alternativ finns till den traditionella läxan? 

Läxan ses ofta som självklar i skoldiskursen, samtidigt är många medvetna om den pro-
blematik som finns kring läxan. En fördel som lärarna ser är att läxan är ett bra sätt för ele-
ven att träna eget ansvar, samt att befästa kunskaper genom övning och repetition 

Vidare i denna studie har det framkommit att läxan är segregerande och orättvis. Vi kan 
förstå att bildade eller så kallade resurstarka föräldrar har möjligheter att stötta sina barn i 
läxarbetet. De elever vilka inte har samma förutsättningar, kan om läxan sätts i fokus, riske-
ra att missgynnas. I denna problematik kan vi också se att barn med invandrarbak-
grund/föräldrar med annat modersmål löper stor risk för särskiljande. För att motverka 
denna segregering menar vi att lärarna bör kunna erbjuda elever alternativ till hemläxan, till 
exempel genom läxläsning i direkt anslutning till skoldagen, med handledning av läraren. 
Vidare har påvisats att läxor kan leda till stress i familjer vilket lärare bör ta i beaktning. 
Även viktiga aspekter som sämre självförtroende och svag självkänsla gällande sin kun-
skapsutveckling har belysts. Med denna utgångspunkt undrar vi varför läxan inte ifrågasätts 
mer och varför den fortfarande är en så stor del av skolan trots larmrapporter om denna 
segregering och att våra barn mår allt sämre.  
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Vi har förundrats över hur högt läxor värderas som kunskapskälla i den politiska diskussio-
nen. Läxan tenderar att tillsammans med betyg ha blivit en symbolfråga i utbildningsdebat-
ten. Det är intressant hur olika läxan uppfattas som ett pedagogiskt redskap. En tänkvärd 
fråga är huruvida det är politikerna som ska avgöra om och hur läxor ska ges? Eller om det 
faktiskt är de professionella lärarna som själva ska följa sin övertygelse?  

Det har i denna undersökning gjorts gällande att många elever inte bemästrar läxorna och 
att ett alternativ skulle kunna vara att få stöttning i skolan efter skoltid. Regeringens skol-
politik syftar till, att de elever som inte klarar läxan i hemmet, ska erbjudas hjälp av fritids-
personalen på skolan. Skolverket anser att fritidshemmens grupper är för stora, att perso-
naltätheten är låg. Enligt vår uppfattning saknar regeringens vision relevans och verklig-
hetsförankring. Fritidsgrupperna har ökat radikalt i storlek de senaste åren det har medfört 
att verksamheten på många håll försämrats och personalens möjligheter att vara behjälplig 
vid exempelvis läxläsning inskränkts. (Skolverket 20070516)

I vår underökning har framkommit att ett av lärarnas främsta syften med läxor är att elever-
na ska träna ansvar, att fostra barnen ingår i läraruppdraget. Österlind (2001) talar om en 
disciplineringsprocess som vi genom denna studie fått bekräftad då eleverna ska discipline-
ras in i ansvarstagande. Detta ser vi som en väsentlig del i vårt framtida yrkesutövande. 

Flera respondenter menar att läxor är något som stimulerar lärande, genom att de är ett 
verktyg för att befästa kunskap genom övning och repetition. Färdighetsträning väger tungt 
i skolan och här kan vi se att läxan kan vara ett viktigt komplement till undervisningen.  

Ett annat viktigt syfte med läxan är att den ger möjlighet till en kontinuerlig kommunika-
tion med hemmet. Vi ställer oss frågande till denna kommunikation som vi upplever kan 
vara enkelriktat. Det handlar, tror vi, om att lärarna många gånger vill synliggöra sin pre-
station. Kan det vara så att de vill få bekräftelse på sin professionalitet? Detta är något som 
vi erfarit på skolor och förskolor vi varit i kontakt med. Mycket av det som eleverna produ-
cerar, tar hem och visar upp är i förlängningen ett sätt för pedagogerna att få sitt arbete be-
kräftat. 

Framkommit har att läraren har genom att ge läxor tar sig befogenhet att inkräkta på famil-
jeliv och elevers fritid. (Westlund 2004) Vi kan genom denna forskning se att lärare är 
medvetna om detta. Dagens familjer har ofta ett tufft schema, tiden är en bristvara. Att sätta 
sig och göra läxor kan för barn och föräldrar vara påfrestande. När vi som lärare i framtiden 
utformar läxor är detta viktigt att ta i beaktande. Läxor ges som vi ser, många gånger, utan 
att hänsyn tas till familjers olika förhållanden och förutsättningar. Vi har genom denna stu-
die förstått att det många gånger finns en brist i hänsynstagande för de familjer som inte har 
tid eller möjlighet att hinna med läxläsningen med sina barn.  

I motsats till tidigare läroplaner där läxan förekommer, har Lpo94 en mer sociokulturell∗ 
utformning och läxan berörs inte. I detta styrdokument ligger fokus på lärande och utveck-

 
∗ (…)handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av det 

redskap som kulturen tillhandahåller. (Säljö 2005 sid. 18) 
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ling i samspel. Meningen är att läraren ska vara medkonstruktör i lärandet och utgå från det 
individuella barnets egna erfarenheter. Vi har sett tendenser till detta i studien, att lärarna 
vill göra meningsfulla och verklighetsanknutna hemuppgifter.  

I Lpo 94 förordas en likvärdig skola för alla. Som vi ser det är lärare i sitt uppdrag indivi-
dualister, då de har befogenhet att själva utforma sin undervisning och därmed läxan. Detta 
är en av anledningarna till att skolan inte kan vara likvärdig, som vi ser det, då lärarna 
många gånger inte har en gemensam strategi. I sin studie har Westlund (2004) funnit att det 
skiljer sig mycket mellan lärare, hur mycket och vilka läxor de ger. Det här har vi också 
kunnat se tendens av i vår undersökning, lärare på samma skola undervisande i samma år 
ger läxor på helt olika sätt. Kanske skulle gemensam läxpolicy kunna vara ett verktyg i 
strävan efter en likvärdig skola för alla? Ingen av de lärare som vi i denna studie har inter-
vjuat, arbetade på en skola med gemensam policy beträffande läxor. Dock finns det ute i 
landet skolor som valt att ha en handlingsplan/policy. Som ett exempel vill vi nämna Cen-
tralskolan i Tierp. Där en handlingsplan för läxor har utarbetats efter många långa diskus-
sioner i ledningsgrupp, vid pedagogiska caféer och i samråd med elevråd och föräldraråd. 
(se bilaga) 

Både Cooper och Hellsten betonar att hemläxor ofta görs utan rätt handledning. Det har 
visat sig i denna studie att det är läsläxan som är den mest förekommande läxan i de yngre 
åldrarna och att de är, som vi ser det välplanerade och väl förankrade i pedagogiken. Peda-
gogerna har ansvar för undervisningen, men ändå förläggs mycket av lästräningen till 
hemmet. Vi ställer oss kritiska till detta, speciellt då i elevers tidiga läsinlärning, den som 
är mycket betydelsefull. Föräldrar är inte pedagoger, detta måste vi som lärare ta hänsyn till 
när vi planerar och utformar läxor.  

Många av våra respondenter betonar vikten av föräldraengagemang. Max Strandberg, ad-
junkt Lärarhögskolan i Stockholm, talar också om vikten av föräldrasamarbete. (20070323) 
Att stärka bandet mellan lärare och föräldrar. Han talar om ett arbetssätt där föräldrarnas 
erfarenheter är en tillgång för både lärare och klass. Detta menar han ger föräldrarna ett 
erkännande. Vi kan se att arbete enligt denna modell inte gör föräldrarna till pedagoger, 
men att de blir en kunskapskälla. Vi kan i vår undersökning utröna, att lärares önskemål är 
att få föräldrarna med sig. Ibland till och med att de ser det som sin uppgift att fostra föräld-
rarna i ett gott föräldraskap som ska utmynna i ett intresse kring barnens skolgång.  

Det har i denna undersökning kommit fram att läxan är så djupt rotad i vår kultur att den 
nästan är omöjlig att ifrågasätta. Eleverna finner sig i den rådande diskursen trots att den 
påverkar deras liv på många sätt, ofta negativt. Många av dagens barn har fritidsaktiviteter 
som upptar stor del av fritiden. En paradox är att vuxna värnar om sin fria tid på många sätt 
medan det är accepterat att inkräkta på skolbarns fritid. Vi ser här en avsaknad av elevde-
mokrati då läxan för de flesta elever i dagens skola inte är påverkbar, eleverna får finna sig 
i situationen. Som framgått i vår studie ges läxor många gånger utan att eleverna kan på-
verka. De gånger eleverna är med och kan påverka är då läxläsningen av en eller annan 
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anledning inte fungerar och då tillsammans med lärare och föräldrar. I Lpo 94 återkommer 
att lärande och undervisning ska ske med inflytande och i samspel med eleverna. 

Elevernas ansvar och inflytande: (…) de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. (sid. 

15) 

Skolan ska sträva efter att varje elev successivt  utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 

och det inre arbetet i skolan (…)  (sid.15) 

Kanske är skolan ändå på rätt väg, då det visat sig i NU03, en nationell utvärdering av sko-
lan, att det framkommit att elever uppfattar det som att de fått större inflytande över bland 
annat prov och läxor. 

Vi vill mena att elever bär på kunskaper som för läraren många gånger är okända. Läxan är 
som vi ser det, otidsenlig då pedagogerna många gånger inte tar till vara de kunskaper som 
eleverna bär med sig. Detta är något som vi anser att läraren bör ta i beaktning.   
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Slutord 
Att börja skolan som liten innebär för många barn att läxor är beviset på att man blivit stor. 
Denna inställning förändras och med tiden blir läxan något med negativ klang. Varför för-
svinner den entusiasm till läxor som de yngsta skolbarnen bär med sig vid skolstarten? Ge-
nom våra erfarenheter dels som föräldrar, dels från vår verksamhetsförlagda utbildning har 
vi förstått att läxan riskerar att göra barn skoltrötta redan i tidiga skolår. Barn kommer till 
skolan med öppna sinnen att lära, att få alltför betungande läxor kan släcka denna lust och 
glädje.   

Att läxläsning påverkar familjer på olika sätt har framkommit i denna studie. Dagens famil-
jer ser annorlunda ut, många barn har dubbelt boende vilket kan innebära att rutiner kring 
läxläsning försämras. Därtill att barnet ifråga ska frakta sina skolböcker mellan sina respek-
tive boenden. 

Vi har i denna studie försökt utröna lärares syfte med läxor. Som en förlängning till denna 
studie skulle det vara intressant att också undersöka hur elever och föräldrar ser på läxan. 
Många av våra respondenter menade att läxor stimulerar lärande. Det här finner vi spän-
nande och intressant vore att vidare undersöka detta för att få en inblick i deras uppfatt-
ningar.   

Vi har kunnat konstatera att respondenterna genom att de blivit involverade i denna under-
sökning reflekterat och diskuterat ämnet inom kollegiet. Detta tror vi är något verksamma 
lärare många gånger inte tar sig tid till och därmed prioriterar bort, speciellt ett ämne som 
är så vedertaget som läxor. Kanske behöver läraryrket mer schemalagd tid för utvärdering 
och reflektion? Tid är många gånger en bristvara i skolan, anser vi. Dessutom är det av stor 
vikt att ledningen är reflekterande och självkritisk och öppen för nya grepp. 

Vi kan känna att läxan är en föråldrad och icke tidsenlig del av skolan, den ifrågasätts inte i 
den immanenta∗ pedagogiken. I vårt kunskapssamhälle borde läxan omformas. Idag besit-
ter eleverna många gånger annan kunskap än skolans traditionella till exempel inom IT, 
kunskaper som vi kan se en tendens till att lärare många gånger inte tar i beaktning. En av 
våra intervjurespondenter reflekterade även om detta att kunskaper idag skiljer sig mot förr 
i skolan. Utantillinlärningen som präglat skolan och därmed läxan kan vi se som föråldrad. 
Kanske kunskapen om Sveriges landskapsblommor kan bytas mot annan mer relevant och 
tidsenlig kunskap. Lärarkåren har inte som vi ser det följt med i utvecklingen. Vi menar 
bland annat att det viktigaste läraren idag har att förmedla är att eleverna lär sig granska 
källkritiskt. Oändliga mängder av information finns att hämta via Internet och andra medi-
er, att kunna sålla i denna outtömliga informationskälla, är av högsta prioritet! 

 
∗ betecknar de fenomen som finns i medvetandet och som är tillgängliga för verklig kunskap, (NE2007)  
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Vi har i och med denna studie fått insikt om att läxan är en del av skolan som är ofrånkom-
lig p gott och ont. Under våra studier på lärarhögskolan, har läxan inte berörts. Vi har erfa-
renhet från tre olika inriktningar och breddningar med olika kursinnehåll. Såsom Hellsten 
menar, ställer vi oss också frågande till hur lärarstuderande i sin framtida profession ska 
kunna ge meningsfulla läxor då utildning saknas inom ämnet? Genom denna undersökning 
har vi sett att läxan är en så pass etablerad del av skolan att vi som blivande lärare kommer 
bruka detta verktyg i vår undervisning, dock med försiktighet och eftertänksamhet. Detta 
framförallt för att visa respekt för elevens fria tid och med hänsyn till familjelivet.   

 

 

Läxan i ”romansen”… 

”Ja, titta nu vad som hände, hoppas du lärde dig en läxa!” 

 

”Läxor skapar visserligen inte idioter, men de utvecklar dem!” 
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Appendix I 

Till verksamma lärare i år 1-5. 
Hej! Denna enkät kommer att ligga till grund för vår C-uppsats.  

Vi uppskattar din medverkan mycket! 
Vänligen lämna enkäten snarast till din utbildningsledare (alt annan ansvarig)  

 
LÄXOR 

Kvinna ( ) Man  (  )                  Undervisar i år (  )                          Antal år i yrket( )   
 
1. Hur många läxor ger du per vecka i genomsnitt? 
    1/vecka (  ) 2/vecka (  ) 3/vecka (  ) 4/vecka (  )fler (  ) inga (  ) 
 
2. Anser du att läxor stimulerar lärandet. 
    Instämmer (  ) Instämmer delvis (  )Instämmer inte (  )  
    
3. Ger du läxor i uppfostrande syfte? (Till exempel när eleven inte har gjort vad han/hon      
    borde under lektionen.) 
    Instämmer (  ) Instämmer delvis (  )Instämmer inte (  )  
 
4. Förutsätter dina läxor att eleverna behöver vuxenstöd? 
    Instämmer (  ) Instämmer delvis (  )Instämmer inte (  )  
 
5. Använder du läxor som ett medel för att engagera föräldrarna i skolan? 
    Instämmer (  ) Instämmer delvis (  )Instämmer inte (  )  
 
6. Tror du att läxor kan ersättas med längre skoldagar? 
     Instämmer (  ) Instämmer delvis (  )Instämmer inte (  )  
 
7. Vilket ämne anser du det är mest befogat att ge läxor i? 
 
     _____________________ Därför att__________________________________ 
  
8. Tycker du att de läxor du ger oftast styrs av läromedel? (Till exempel ”Veckans 
ord”) 
    Instämmer (  ) Instämmer delvis (  ) Instämmer inte (  )  
 
9. Hur lång tid anser du att eleverna bör lägga ner på läxläsning per tillfälle? 
    10 min (  ) 20 min (  ) 30 min (  ) 60 min (  ) mer (  ) 
 
 
Vad anser du om läxor mer generellt? 
 
______________________________________________________________________    
 Stort tack för din medverkan!  Anna Slotte-Larson Sandra Berndt Lisa Bohlin 



 
 
 
 
 

 
  

Appendix II 

 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Vad är läxa för dig? 
 
 
Vilken typ av läxor ger du dina elever? 
 
 
Hur ofta ger du läxor? 
 
Individanpassar du läxorna? 
Även då eleverna saknar stöd hemma? 
 
Hur följer du upp läxorna? 
 
 
Har ni någon läxpolicy på skolan? 
 
Om inte skulle du önska? 
 
Ser du några för- respektive nackdelar med läxor? 
 
Varför ger du läxor? Syfte? 
Funktion? Bestraffning? Repetering? Ta igen? 
 
Erbjuder ni eleverna läxläsning i skolan? 
 
Skulle läxor kunna ersättas med längre skoldagar? 
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 Hur många läxor ger du per vecka i genomsnitt? 
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 Kommentar till diagram 

Ovanstående resultat visar att det mest förekommande är att lärare ger två läxor per vecka. 
De som uppgivit fler har angett att de ger fem läxor per vecka. Av 42 svar angav en lärare 
att han/hon inte gav läxor.  

Lärarkommentarer till frågan:  

Läsning just nu 1 dag/vecka efter påsk 5 dagar/v. (1/vecka) 

 Anser du att läxor stimulerar lärandet? 

Instämmer; 
58%

Instämmer 
delvis; 36%

Instämmer 
inte; 6%

 



 
 
 
 
 

 
  

 Kommentar till diagram 

58% av lärarna instämmer i att läxor stimulerar elevers lärande. I förhållandet till detta in-
stämmer 6 % att läxor inte stimulerar elevers lärande. 36% instämmer delvis i påståendet.  

Lärarkommentarer till frågan:                          Träna eget ansvar. (Instämmer delvis) 

Appendix III För att få en förståelse för ett moment, kan läxor hjälpa till. (Instämmer/instämmer delvis) 

Ger du läxor i uppfostrande syfte? 

(Till exempel när eleven inte har gjort vad han/hon borde under lektionen) 

 

Instämmer; 
12%

Instämmer 
delvis; 44%

Instämmer 
inte ; 44%

 
 

Kommentar till diagram 

44% instämmer delvis i att de ger läxor i uppfostrande syfte. Lika många uppger att de inte 
ger läxor i det syftet, 12% instämmer. 

Lärarkommentarer till frågan:  

De kan få ta hem det de borde gjort men vill inte kalla det uppfostrande syfte det är att lära sig ta 

konsekvensen av sitt eget handlande. (Instämmer delvis) 

 

Absolut vill jag lära barnen att ta ansvar för sitt lärande, och får då ta hem arbetet. (Instämmer del-

vis) 

 Förutsätter dina läxor att eleverna behöver vuxenstöd? 
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Appendix III 

Kommentar till diagram 

24% instämmer helt i att eleverna behöver vuxenstöd vid läxläsning. 61% instämmer delvis 
i påståendet och 15% instämmer inte.  

Lärarkommentarer till frågan:  

Tycker inte att läxorna ska vara så svåra att föräldrarna måste hjälpa sina barn med läxorna. (In-

stämmer delvis) 

 Använder du läxor som ett medel för att engagera föräldrarna i skolan? 
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 Kommentar till diagram 

I detta diagram finner vi att 67% instämmer delvis i att de använder läxor till att engagera 
föräldrarna i skolarbetet. 22% instämmer helt medan 11% inte instämmer.  



 
 
 
 
 

 
  

 Tror du att läxor kan ersättas med längre skoldagar? 

 

Instämmer; 
2%

Instämmer 
delvis; 27%

Instämmer 
inte; 71%

 
Appendix III 

 

 Kommentar till diagram 

Här kan konstateras att 71% av våra respondenter inte instämmer i detta yttrande. 27% in-
stämmer delvis medan 2% instämmer helt.  

Lärarkommentarer till frågan:  

Jag tror inte barnen klarar av att gå längre skoldagar. (Instämmer inte) 

Svårt att tro att eleverna vill det (Instämmer inte) 

 Vilket ämne anser du det är mest befogat att ge läxor i? 

 

Svenska; 
57%Matematik; 

24%

engelska; 
19%

 



 
 
 
 
 

 
  

 Kommentar till diagram 

Denna icke-strukturerade fråga ledde till att vi kunde utröna tre specifika ämnen: svenska, 
matematik och engelska. Vi valde att även ställa dessa jämförande mot varandra. Svensk-
ämnet är dominerande med 57% därefter matematik med 24%. Lägst andel fick engelskan, 
19%. 

Ett urval av lärarkommentarer till frågan:  

Det främjar hela inlärningen. Att läsa högt för någon är bra. (Svenska, Läsa) 

Det är för tidsödande att lyssna på samtliga elever ofta. (Läsning) 

Svårt att hinna med alla på lektion. (Matte, engelska) 

Det ger föräldern en bra inblick i barnets kunskaper i både läsning, förståelse och i matteämnet. 

Förutsatt att matteläxan är ”lästal”.  

Mer övning än vad som kan fås i skolan (engelska) 

Glosor och veckans ord som ska läras utantill + läsläxa (Svenska, engelska) Appendix III 
Vi behöver lära oss olika saker (knyta rosett, skala potatis, läsa osv (olika) 

 Tycker du att de läxor du ger oftast styrs av läromedel? 

(Till exempel ”Veckans ord”) 

Instämmer; 
0%

Instämmer 
delvis; 48%Instämmer 

inte; 52%

 
 

 Kommentar till diagram 

Ingen av respondenterna instämmer med att deras läxor helt styrs av läromedel. 48% in-
stämmer delvis och 52% instämmer inte.  

 Hur lång tid anser du att eleverna bör lägga ner på läxläsning per tillfälle? 
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 Kommentar till diagram 

I detta diagram kan vi utläsa att de flesta anser att 20 minuters läxläsning är relevant per 
läxtillfälle.  Appendix III 

 

 Vad anser du om läxor mer generellt? 

Totalt svarade 81% av lärarna på denna fråga, 18% av dessa ställde sig frågande till läxors 
vara eller icke vara. Under andra förhållanden till exempel om klasserna var mindre skulle 
inte läxor behövas. På denna öppna och kravlösa fråga kommer här en sammanställning av 
kommentarerna: Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser att läxan är väsentlig för elevers 
träning i ansvarstagande. Ett flertal menar också att föräldrarna är betydelsefulla både som 
medaktörer i barnens lärande och att läxor är ett bra sätt för de att få inblick i skolan.  Vida-
re anses att läxor kan ses som ett komplement till undervisningen och att dessa ger tid till 
reflektion för eleven. Läxan kan vara en repetition av undervisningen i skolan dessutom 
kan den användas som inventering av förförståelse inför ett nytt moment. Meningsfullhet 
och relevans är centrala begrepp i kommentarerna. Kommentarer om att läxor kan bidraga 
till stress för barnen och föräldrarna är återkommande.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  

Appendix IV 

Vår handlingsplan för läxor 

”Läxor kan ha positiva effekter för uppnådda resultat och betyg och de kan fungera som en viktig länk 
mellan skolan och hemmet. Läxan ska ha olika syften för olika åldrar. För de yngre för att ge positiva at-
tityder och positiva vanor. De ska vara en förstärkning av enkla saker som man gått igenom i skolan. För 
äldre elever ska det vara kunskapsinhämtning i olika ämnen.”  (Cooper, läxforskare) 

 

Det mesta skolarbetet sker i skolan, men vissa saker ser vi gärna att våra elever arbetar med hemma.  

 
För att bli en bra läsare behöver läsning tränas så mycket som möjligt. Läsa är därför 
något som eleverna bör göra både i skolan och hemma. De yngre eleverna för att 
stärka sin läsning och de äldre för att få kunskap runt de ämnen vi arbetar med i sko-
lan. Läsning kan också vara till nytta för att få förkunskaper om ett nytt arbetsområde 
som ska behandlas i skolan. 
 
Flera moment i skolan behöver tränas om och om igen för att kunskapen ska befästas, 
som t.ex. multiplikationstabeller, nya ord, glosor e.t.c. 
 
För att befästa kunskap krävs repetition, eleverna bör repetera det som man arbetar 
med i skolan.  
 
Viss omvärldsorientering är svår att göra i skolan. Dagstidningar, nyheter och inter-
vjuer är ex. på omvärldsorientering som kan behöva göras hemma. 
 

 
Vi ser gärna att vårdnadshavare följer barnens/ungdomarnas  studier genom att vara 
delaktiga i läxorna men en läxa ska inte behöva vuxenstöd för att kunna genomföras. 
Undervisningen ska ske i skolan och befästandet kan ske hemma. 
 
Det är viktigt att läxorna alltid diskuteras och utvärderas vid utvecklingssamtalet. 

 
 
 
 

TIERPS KOMMUN 
 
                     Personalen i Ro 3   Föräldrarådet 
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