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Sammanfattning 

Detta är en undersökningen om hur rektorer och lärare uppfattar läxor, vilka skäl det finns för 
att ge läxor och vilka effekter de förväntas ha. Studien undersöker också om skolor har något 
skrivet i lokala styrdokument om läxor. 
Fyra lärare och två rektorer intervjuats och en studie av tjugo skolors hemsidor har genomförts. 
Rektorernas uppfattning är att läxor tar för mycket tid från lärare och att elever behöver sin 
fritid. Lärare ger läxor i huvudsak för att föräldrar ska få insyn och bli delaktiga i barnens 
skolarbete och de är överens om att eleverna behöver träna framförallt läsning hemma. Två av 
skolorna har riktlinjer avseende arbetet med läxor. 
Läxor kan ha positiva effekter såsom till exempel ökat lärande, men det negativa kan vara att 
det leder till stora skillnader i barns lärande beroende på hemförhållanden. En annan slutsats är 
att läxor bör problematiseras och diskuteras för att främja alla barns måluppfyllelse. 
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Inledning  

Den allmänna uppfattningen i Sverige är att man ska ha läxor i skolan (Westlund 2007). Det ses 
som en självklarhet att läxor är en del av undervisningen i skolan (Hellsten, 1997) och att 
föräldrar ska var engagerade i sina barns läxläsning för att vara bra föräldrar (Forsberg, 2007).  
I dagens läroplan (Lpo94) nämns inte ordet läxa eller något konkret om att hemarbeta ska ges.  
Den forskning som finns om läxor visar på olika sätt att se på läxor, vilket lärande de kan leda 
till och vad föräldraengagemang kan ha för påverkan. Det framkommer också att lärare, elever 
och föräldrar upplever att läxor skapar stress och konflikter. I svenska skolor förekommer lite 
diskussion och problematisering kring läxor men i USA däremot finns forskning som visar att 
det är vanligt att skolor har gemensamma läxpolicies för hur de ska arbeta med läxor, i fråga om 
syfte, utformning och antal läxor i olika åldrar.  

Med läxor menar vi en arbetsuppgift som lärare ger eleverna, tänkta att utföra efter skoltid 
(Cooper, 2007, Hellsten, 2000). Leos (2004) uppfattning är att läxor innebär ett 
redovisningskrav från skolan.  Han uttrycker det.  

”...om det lärande som sker hemma utgår direkt från eleven, om det görs av lust och fri vilja 

och om det inte finns direkta redovisningskrav på det, då är det per definition inte någon 

läxa…” 

(Leo, 2004, s,57). 

Vuxna och unga ser olika på läxors möjligheter (Leo2004). Läxor kan ses som ett verktyg till 
ökad kunskap av de vuxna, eleverna kan däremot se dem som något som bara måste göras 
(Westlund, 2007) utan att förstå nyttan av att göra dem (Cooper 2007). Westlund uttrycker det: 

”för läraren är läxor en uppgift – för eleven handlar läxor om tid som inte längre finns…” 

(2007, s.90) 

Enligt Westlund (2004) ser lärare att läxan har ett värde genom att eleverna lär sig planera vilket 
ger vinster i form av att de höjer intresset för skolarbete, hon är också av uppfattningen att läxor 
ökar umgänget mellan barn och förälder.  
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Bakgrund 

Läxor och lärande 

Hellsten (1997) påtalar att enligt Coopers avhandling ”Homework” från 1989, har inte läxor 
någon positiv påverkan på yngre elevers lärande, men Cooper (2006) har i sin sammanställning 
av forskning om läxor, funnit att det finns forskning av bland andra Finnstad och Meloy som 
påvisar att läxor kan gynna lärandet i yngre åldrar. Senare uttrycker Cooper (2007) i sin bok 
”The Battle Over Homework”, att det är mycket vaga, på gränsen till obefintliga bevis för att 
läxor ger kunkapsökning bland yngre åldrar.  

Svårt att undersöka om läxor leder till lärande 

Cooper (2007) understryker att det är svårt att göra studier för att se om läxor kan öka lärandet. 
Svårigheten består i att det inte går att få grupper att jämföra som har exakt samma 
förutsättningar. Han menar att det alltid finns skillnader i elevernas grundkunskaper och 
motivation, det är också stora skillnader i hur lärare arbetar och vad de ger för läxor. Han 
understryker också att det är av betydelse vad elever som inte har läxor gör på sin fritid, han är 
av uppfattningen att även fritidsintressen eller aktiviteter kan leda till ökat lärande som är svåra 
att skilja från resultaten. Han framhåller att i de undersökningar som gjorts går det inte heller att 
utläsa om barnen har haft samma uppgifter, den ena gruppen som hemläxa och den andra 
gruppen på skoltid med hjälp av pedagog.   

Cooper (2006) påtalar också att läxor kan se väldigt olika ut i många avseenden, till exempel i 
mängd, storlek, svårighetsgrad eller i vilken utsträckning de är individanpassade. Han menar 
också att det kan finnas flera olika syften med en läxa. Förutom för att befästa undervisning, kan 
det vara att, uppmuntra kommunikation mellan barn och förälder, uppfylla direktiv ifrån 
skolledning eller helt enkelt att bara visa föräldrar vad som händer i skolan.  

Osäkert vilket lärande läxor leder till 

Med dessa aspekter i åtanke har Cooper (2006) i sin artikel ”Does Homework Improve 
Academic Achievement” granskat sex olika studier om lärandet ökar med läxor. Studierna har 
alla vissa brister och svårigheter med jämförelserna vilket enligt Cooper (2006) gjorde att det 
var svårt att dra några slutsatser. Trots sina brister indikerade studierna att läxor bidrar till bättre 
resultat på slutprov vid ett tema arbete, men vad beträffar lärande är Cooper (2006) mycket 
tveksam när det gäller yngre barn. Detta bekräftas även i Westlunds (2007) slutsats att nyttan 
med läxor för yngre barn inte är lärande utan att barnen ska lära sig ta ansvar, vilket även 
uttryckligen står i läroplanen att eleverna ska:  

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier...” 

(Lpo94, s.13). 

Lindell (1989) kan i sin rapport däremot inte påvisa någon tydlig effekt på att läxläsning har 
någon nytta utan ser läxor mer som något skolorna ger för att de måste. 
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”I dag framträder det rentav som en moralisk plikt för skolan att ge mer läxor...” 

(Lindell, 1989, s.28). 

Föräldraengagemang 

Delat ansvar  

Den allmänt vedertagna diskursen i Sverige är att föräldrar ska vara delaktiga i barnens 
läxläsning och det att det är föräldrarnas självklara ansvar att se till att läxor blir gjorda 
(Forsberg 2007). I läroplanen (lpo94) står att hem och skola har delat ansvar för barns 
utbildning. Enligt Forsberg (2007) är risken är stor att det uppstår konflikter mellan elev och 
lärare i de fall där föräldrar inte tar sitt ansvar och ser till att deras barn gör läxorna. Westlund 
(2007) anser att i de yngre åldrarna ser inte eleverna något sammanhang mellan läxor, 
ansvarstagande och planeringsförmåga, utan det är som Forsberg (2007) hävdar att läxor blir ett 
uppdrag åt föräldrar, han är av den bestämda uppfattningen att även om det visserligen är barnen 
som ska göra läxorna, är det föräldrarnas ansvar. 

Olika sociala förutsättningar 

Läroplanen (Lpo94) tar upp vikten av att skolan skall ha överseende med att eleverna har olika 
förutsättningar och att undervisningen inte ska vara likriktad, den skall även ta hänsyn till 
elevens bakgrund för att det ska leda till ett lärande.  Vi har under våra VFU perioder lagt märke 
till att lärarna ger i princip samma hemläxor till alla elever, men att alla barn inte har samma 
stöd hemifrån. Kravolec och Buell (citerad i Lacina-Gifford & Gifford, 2004) hävdar att det ger 
stora skillnader i barns prestationer och ökar de sociala klyftorna i samhället. Elever som inte 
har någon som går in och hjälper dem med läxan kan bli förlorarna i skolan (Westlund, 2007). 
De barn som har välutbildade föräldrar får bra stöd och hjälp hemma, emedan andra barn, vars 
föräldrar är outbildade och kanske jobbar på kvällar, måste sköta både sig själva och även kan 
ha syskon att ta hand om, och därmed inte får någon hjälp med läxor (Jackson, 2007). Jackson 
(2007) hävdar att barn till lågavlönade måste arbeta hårdare än sina klasskamrater för att nå 
målen.  

För att gynna lärandet? 

Cooper (2007) hänvisar till forskning av Hoover-Dempsey et al. från 2001 och sin egen 
forskning under ledning av Erica Patall (2006) som visar både att föräldrars medverkan vid 
arbete med läxor kan gynna lärandet och att det kan vara precis tvärtom. I de fall där föräldrarna 
inte har förmågan eller känner sig bekväma att agera som lärare eller inte behärskar de tekniker 
som barnen ska använda sig av, kan det istället göra mer skada än nytta när föräldrarna 
förväntas hjälpa barnen. En annan risk med föräldraengagemang kan vara att istället för att 
hjälpa sina barn kommer de med rätt svar för att barnen ska bli klara med läxan (Cooper, 2007). 
Men i de undersökningar som gjorts där föräldrarna har fått träning i hur de ska arbeta med 
barnens läxor har det gett positiva effekter (Cooper 2007). Även Lindell (1989) förslår att 
utbildning av föräldrar skulle kunna göra dem mer aktiva och delaktiga. Risken är då som 
Westlund (2007) påpekar att föräldra- och lärarrollen sammanflätas och att detta kan till en 
förskjutning i rollerna, att föräldrar får rollen som didaktiker och lärarna blir de som fostrar 
eleverna. 
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För bättre kontakt mellan hem och skola 

Det har också framkommit att föräldrars engagemang i barnens läxor ger en bättre 
kommunikation mellan hem och skola men det kan också leda till att föräldrarna ställer för höga 
krav på sina barn och att de känner sig mer pressade att göra alla uppgifter och få bra resultat 
(Cooper, 2007). Lindell (1989) är av åsikten att hemuppgifter inte är betungande för hemmet 
och att läxor som är förnuftiga kan leda till att kontakten mellan barn, föräldrar och lärare ökar.  

Ger hemläxor bättre lärande än handledd studietid i skolan? 

Cooper (2007) har gjort en sammanställning av åtta studier från på 80-talet genomförda för att 
se om det finns någon skillnad i lärandet om elever får hemläxor eller handledd studietid i 
skolan. De studier han har granskat varierar en del i hur de ser på handledd studietid, i vissa 
studier fick eleverna arbeta självständigt, en lärare finns närvarande men mest bara för att hålla 
ordning, i andra studier gick läraren runt och hjälpte eleverna. Det framkom också att det var 
skillnad i uppgifter en del hade samma uppgifter att göra på studietiden i skolan som de med 
läxor. I andra studier hade eleverna olika uppgifter. Därför uppmanar Cooper (2007) att man bör 
tolka resultatet försiktigt. Det har framkommit generellt i alla studier att det är mer effektivt för 
lärandet för yngre åldrar med handledd studietid i skolan än hemläxor. Cooper et.al (2006) är av 
uppfattningen att yngre barn har svårare att koncentrera sig i hemmiljön där det finns annat som 
upptar barnens intresse och distraherar dem från att göra det de ska. Han framhäver också att 
yngre barn har mindre effektiva studiemetoder och därför inte kan tillgodogöra sig kunskaper i 
hemmiljö (Cooper, et.al, 2006). Även Lindell (1998) anser att elever med låga studieresultat inte 
har det lika lätt att få den studiero de behöver i hemmet för att göra sina läxor. Han påtalar att 
jämlikheten mellan eleverna skulle öka om elever med problematiska hemförhållanden fick göra 
sina läxor i skolan, om utgångspunkten är att läxor har en positiv effekt. (Lindell, 1989) 

Läxor – en orsak till osämja och stress 

Läxor är en återkommande källa till friktion i både hem och skola, mer än något annat vad 
beträffar undervisning. Föräldrar har synpunkter på hur och när läxor ska ges, lärare klagar över 
att deras tid inte räcker till att göra bra uppgifter, att föräldrar inte engagerar sig i barnens läxor i 
tillräcklig omfattning och elever är missnöjda med att läxor tar tid ifrån andra aktiviteter 
(Cooper 2007).  

Westlund (2004) anser att eleverna inte har någon möjlighet att klara sina uppgifter inom den 
skolbundna tiden utan att lärare och skola har lagt över mycket av sitt ansvar på elever och 
föräldrar. Hon är av uppfattningen att nu när skolorna arbetar mer och mer med individuellt 
arbete är risken stor att eleverna ger sig själva läxor och hemarbete. Hon menar att skolan 
använder sig av ett slags distansutbildning eftersom det finns en gråzon mellan skola och fritid. 
Det finns ett samband mellan stress och krävande läxor där tiden inte räcker till och man kan se 
att stressen har ökat under de senaste åren (Westlund, 2004).  

Enligt en ”Public Agenda survey” (Lacina-Gifford & Gifford, 2004) genomförd i USA 1998, 
har det visat sig att hälften av föräldrarna i undersökningen uppger att läxor leder till bråk i 
familjen och gör både barn och föräldrar stressade. Även Hellsten (1997) påtalar att studier visar 
att familjer och barn blir stressade av att ha läxor med sig hem. Både Hellsten (1997) och 
Westlund (2007) är av uppfattningen att familjer idag inte har så mycket tid på vardagar. 
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Hellsten (1997) framhäver att när eleverna tar med sig arbetsuppgifterna hem inskränker det på 
deras fritid och till umgänget med familjen, han påtalar att det är en fråga om hälsa att även barn 
får vara ledig när de kommer hem från dagens arbete, precis som vuxna behöver. 

I sin undersökning om hur barn och föräldrar förhandlar om med läxor har Forsberg (2007) 
kommit fram till att det är mycket sällan föräldrar eller elever har några synpunkter på att läxor 
ges men det stora diskussionsämnet är när läxorna ska göras. Westlund (2007) lägger tonvikt 
vid att risken är att elevernas egna rum förvandlas till hemklassrum där fritiden inte får den plats 
eleven behöver. Elevernas tid finns inte för att göra läxor och de inverkar på deras privatliv.  

”...Läxor är en hybrid mellan arbete och fritid och ett fenomen som utvecklas när det inte 

längre finns några självklara definitioner av vare sig arbete eller fritid…” 

(Westlund, 2007 s.88) 

Leo (2004) poängterar att om elever och föräldrar inte förstår syftet med läxor kan det uppstå 
onödig stress och konflikter kring läxan och det är inget som gynnar hemmet. Jackson (2007) 
har bland annat kommit fram till att risken med att kräva att yngre barn gör läxor som bara 
håller dem sysselsatta kan leda till att eleverna blir uttråkade och tar läxorna på mindre allvar 
och att de blir rebelliska som tonåringar. Han uttrycker det: 

”Our inoculation has taken – they have well-developed antibodies against the “homework 

bug””. 

(Jackson, 2007, p.58) 

Läxor i Sverige 

Hellsten är framträdande inom forskningen om läxor i Sverige. Han har skrivit ”Läxor är inget 
att orda om”(1997) och ”Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt” (2000).  

Hellsten (1997) tar upp att läxan inte har någon framträdande roll i granskade texter, att den inte 
problematiseras som den borde och att läxan värderas högre än vad den förtjänar. Läxan är 
ingen arbetsmetod utan den är som en symbol för skolans arbete eller en ritual för att driva 
skolan. Han jämför läxan med ett arbete som eleverna gör på sin fritid i hemmet. 

Det finns sju innebörder på läxa i den offentliga diskussionen enligt Hellsten (1997), den sjunde 
framträder inte lika tydlig som det övriga. 

1. Förberedelse 

Eleverna har läxor för att förbereda sig inför prov och läxförhör, klara av högre stadium och lära 
sig ta ansvar. 

2. Tidstruktur  

Skolan delar upp lektionerna för läxgenomgång och läxförhör, det leder till att tiden för läxor 
organiseras, även elevernas fritid påverkas av att läxan organiseras, Familjen berörs av detta och 
tar ansvar för elevens läxläsning. 

3. Kontroll och styrning 

Läraren har uppsikt över elevens utveckling men kan överlåta kontrollen till eleverna genom att 
de får förhöra varandra.  
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4. Kärlek och omsorg 

Genom att föräldrarna hjälper sina barn med läxan visar de omsorg för dem, det kan även ställas 
som krav från skolan att föräldrarna ska hjälpa barnen med läxan. 

5. Identitet och status 

Elevidentiteten är viktig och barnen får den genom att de får läxa, de yngre barnen behöver läxa 
för att få ett bevis på att de går i skolan.  

6. Gemenskap och kontakt 

Läxan ska ge föräldrar insyn i elevernas arbete i skolan, knyta kontakt mellan barn och förälder, 
men framförallt ska läxan knyta kontakt mellan hem och skola. 

7. Arbetsprestation 

Elevernas arbete med läxorna anses inte vara ett arbete som kan jämställas med en vuxens 
arbete. 

Läxan tar sin form i två olika berättelser enligt Hellsten (2000), den första är läxan som 
barnarbete där det inte sker någon utveckling, här är det bara självklart och används som en 
ritual där eleverna ska förbereda sig inför upprepade uppgifter i högre stadier, detta kallar 
Hellsten för arbetsfostran.  Den andra är utvecklingsprojekt, här ser man läxan som utvecklande 
genom att eleverna får ta ansvar och ger dem frihet genom att kunna vara hemma i en lugn miljö 
för att ta till sig kunskap. 

Den definition Hellsten har på läxa är: 

”...läxan är det arbete som inte sker på lektionstid…” 

(Hellsten, 2000, s.120). 

Hellsten tar även upp fyra olika aspekter på läxa: 

• ”Läraren ger den som uppgift åt eleverna och eleverna accepterar den. 

• Läxan förhörs eller används på annat sätt. 

• Eleverna tolkar uppgiften. 

• Eleverna arbetar med läxan”  

(Hellsten, 2000, s.120) 

Läxpolicy 

Vi har med vår begränsade erfarenhet på VFU, sett att mängden läxor och utformningen varierar 
från klass till klass, och att skolorna inte har någon policy angående läxor utan varje lärare får 
avgöra detta själva. Med policy angående läxor menar vi att det i skolans informationsmaterial 
eller lokala styrdokument finns gemensamma riktlinjer för hur läxor ska vara utformade.  En 
forskningsrapport från North Carolina (Hill, et al, 1986) visar att skolor i USA har utarbetade 
policies för hur läxor ska utformas, av vilken anledning lärarna ska ge läxor och hur mycket 
läxor som är lämpligt i olika åldrar. Detta ledde till att vi blev nyfikna på att undersöka om 
skolor i en svensk storstad har några gemensamma regler eller någon policy för hur lärare ska 
arbeta med läxor. 
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Ulf Leo (2004) har tidigare varit rektor på Flygelskolan (Lärarnas tidningen, nr 5/2005) där han 
infört en läxpolicy (se bil. 1) som grundar sig på uppsatsen ”Läxor är och förblir skolarbete” 
(Leo, 2004). I rapporten lägger Leo fram att: 

”undervisning bör ske i skola” och ” läxor kräver läxpolicy” 

(Leo, 2004, s. 57, 58). 

Leo (2004) är av uppfattningen att läxor borde bytas ut mot att skolan förlänger skoldagen för 
att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den kunskap de ska ta del av . Det är lärarnas ansvar och 
de har den kunskap som behövs för att kunna leda eleverna i deras väg till lärande. Det ansvaret 
ska inte läggas på föräldrar i hemmen därför att de inte alltid har den bakgrund som krävs för att 
handleda sina barn (Leo, 2004).  

Enligt Leo (2004) borde det skrivas in i styrdokumenten hur läxan ska regleras och definieras, 
tills detta sker skulle skolorna kunna arbeta fram egna lokala policys. Leo (2004) anser att det 
bör finnas en läxpolicy där läxor förekommer, som tydliggör vad man förväntar sig av elever 
och föräldrar. Leo (2004) understryker också att det är viktig med arbetsmiljöfrågor, därför att 
stressen ökar hos elever i landet. Både Leo och Cooper (2007) poängterar att de skolor som 
använder sig av läxor bör utarbeta en lokal läxpolicy och att det viktigaste är att läxor 
problematiseras och diskuteras så att de läxor som ges gynnar lärandet. 

Enligt Leo (2004) ska en läxpolicy innehålla detta: 

”... beskriver syftet med läxor och hur de ska göras. I policyn ska det framgå vilka krav man 

kan ställa på elevers, föräldrar och lärare...” 

(s. 58) 

”...väger in kunskap om hur inlärning sker, hur vi människor motiveras av att lära oss nytt 

och hur det går till när information lagras i minnet” 

(s. 58) 

Sammanfattning av uttryckta positiva och 
negativa effekter av läxor 

Positiva effekter 

De positiva effekter av läxor tidigare forskning har kommit fram till är bland annat att läxor kan 
leda till ökat lärande genom att eleverna i lugn och ro hemma kan repetera och befästa 
kunskaper. I hemmiljön har de också möjlighet att få stöd och hjälp i sitt arbete av föräldrarna, 
vilket också leder till att föräldrar och barn får tillfälle att vara tillsammans. På detta sätt får 
föräldrarna insyn i barnens skolarbete och det kan leda till en bra kontakt mellan föräldrar och 
lärare. Ytterliggare positiva effekter av läxor kan vara att eleverna lär sig planera sin fritid och 
ta ansvar för sitt eget skolarbete, vilket även anses höja intresset för skolan. 

Negativa effekter 

Bland de negativa effekter som framkommit kan vi nämna att barn kan ha svårt att koncentrera 
sig i hemmiljö och det lärande läxor leder till kan variera på grund av olika hemförhållanden, 
alla barn får inte den hjälp och stöd de behöver i hemmet. Läxor kan göra mer skada än nytta 
om föräldrarna inte har möjlighet att hjälpa barnen på rätt sätt. Forskning visar att läxor kan leda 
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till stress och osämja i familjer. I dagens samhälle har inte barn och föräldrar tillräckligt med tid 
i veckorna och barnen upplever att läxor tar för mycket av deras fritid. Det har också 
framkommit att oklara mål och syften med uppgifter i samband med tidsbristen leder till att det 
skapas konflikter och stress i familjer 

Om läxor i styrdokumenten  

I nuvarande läroplan (Lpo94) står inget konkret om läxor. Hellsten (2000) skriver att det är 
Lgr80 som inför läxorna i skolan och att i lpo94 tas begreppet läxa inte upp alls. Hellsten (2000) 
skriver att det är lgr80 som inför läxorna i skolan och att i lpo94 tas begreppet läxa inte upp alls. 

Lpo 94  

I den nuvarande läroplanen (Lpo 94) finns inte ordet läxa med, det står inte heller något skrivet 
om hemarbete. Vi tolkar däremot att dessa citat kan kopplas till läxor: 

”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande”  

(s14) 

”Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling...” 

(s.14) 

”Skolan skall sträva efter att varje elev 

- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning...” 

(s.13) 

Olika syn på lärande - olika syn på läxor 

Det har framkommit i tidigare forskning att läxor ges av olika anledningar och att de leder till 
olika effekter. Vår tanke är att lärarnas olika syn på lärande påverkar de läxor de ger, lärarna har 
olika förväntningar på vilket lärande läxor ska leda till och vad föräldrar ska ha för roll. De olika 
synsätten på lärande är: 

Sociokulturella 

Enligt detta synsätt skapas lärandet genom människans erfarenheter, att man deltar och är aktiv i 
ett sammanhang med andra. Det leder till att en utveckling sker hos individen och man 
tillgodogör sig kunskap. Vygotskij (1999) anser att det egna skapande ger individen ett redskap 
för att kunna hantera olika situationer i det sammanhang de deltar i. Tänkandet, språket och 
handlingen skapar gemensamt människans bild av utvecklingen. Vygotskij menar att människan 
utvecklas genom att i samspel med andra konstruera sin egen kunskap. (Säljö, 2000, Vygotskij, 
1999). 
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Konstruktivismen   

Ser att individen tar emot informationen genom att vara aktiv och på det sättet skapa sin egen 
förståelse och mening  i omvärlden. Piaget (1971) anser att barnen ska vara aktiva, kunna 
upptäcka olika saker på egen hand genom att bland annat arbeta laborativt. Han är av 
uppfattningen att nyfikenheten styr barnet för att kunna förstå det man ska lära sig och inte bara 
kunna lära sig utantill. Piaget (1971) menar att katederundervisning där läraren står och 
föreläser för eleverna inte kan vara stimulerande för dem. Enligt detta synsätt är det bra om 
eleverna själva kan bli en undersökande individ (Piaget, 1971, Säljö, 2000). 

Behaviorismen 

Inlärningssynen är en empirisk idétradition. Lärandet anses vara grundat i de fysiska 
erfarenheter en individ gör, det omformuleras till att ses som reellt, konkret och verkligt. Enligt 
denna syn existerar inte tänkandet, reflektionen och mentala förlopp. Förstärkning är en viktig 
del för att det ska skapas ett beteende. Skinner (1968) talar om belöning, när det förstärkta 
beteendet upprepas eller att man undviker något och en positiv känsla skapas, kan det fungera 
som belöning. Barnens erfarenheter kan göras på egen hand utan vuxnas inblandning (Skinner 
(1968, Säljö, 2000). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på varför lärare ger läxor och vilka effekter läxor har 
på barn i yngre åldrar. Vi vill även ta reda på om rektorer har något inflytande på hur lärare 
arbetar med läxor och om det finns något skrivet i skolornas lokala styrdokument om läxor. 

Våra frågeställningar är:  

• Vilka skäl anger lärare för att ge läxor i de yngre åldrarna? 

• Har skolor någon utarbetat policy för läxor?  

• Vilken uppfattning har rektorer om läxor? 
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Metod 

Urval och datainsamlingsmetoder vid 
intervjuer med lärare 

Vi har intervjuat fyra lärare i olika skolor vi har kommit kontakt med, för att undersöka hur 
lärares syn på läxor och vilka skäl de anger till att ge läxor. För att få reda på hur lärare ser på 
läxor lite mer ingående och att de ska kunna uttrycka sig med egna ord och kunna ge så 
uttömmande svar som möjligt, har vi använt oss av kvalitativ intervju (Johansson & Svedner, 
2006, Repstad, 2007). Med kvalitativ intervju menar vi en intervjuform där samtalet blir så 
naturligt som möjligt för att på bästa sätt få fram informantens egna åsikter och uppfattningar. 
Istället för en intervju med fastställda frågor som ofta kan upplevas som stelt och opersonligt 
har vi noga förberett frågeområden och mål med intervjuerna. Genom att använda oss av en 
intervjuhandledning med stödord har vi kunnat låta informanten tala fritt. Vår tanke har varit att 
lärarna konkret ska berätta om hur de arbetar med läxor för att få fram hur de förhåller sig och 
vilka erfarenheter de har. Utifrån de svar vi fått har vi fördjupat samtalet och försökt klargöra 
varför de arbetar som de gör (Repstad, 2007). Efter varje intervju har vi gått igenom och 
redigerat vår handledning inför nästa intervju får att få en så djup bild som möjligt om olika sätt 
att arbeta med läxor (Johansson & Svedner, 2006, Repstad, 2007).  

Vi har använt oss av bandspelare vid intervjuerna, därmed är vår förhoppning att vi har undvikit 
att blanda ihop våra egna tolkningar med det respondenten uttrycker, vilket annars är risken om 
man för anteckningar ( Johansson & Svedner, 2006, Repstad, 2007). Vår uppfattning är också 
att skrivande under intervjuer tar fokus från respondenten. Genom att kunna lyssna på 
intervjuerna flera gånger och transkribera dem, har vi möjlighet att få tydlig bild av vad 
respondenterna vill uttrycka (Johansson & Svedner, 2006, Repstad, 2007). 

Urval och datainsamlingsmetoder vid 
intervjuer med rektorer 

Vi intervjuade två rektorer, den ena arbetar i en traditionell skola. Med traditionell skola menar 
vi en skola som inte har någon uttalad profil eller arbetar med inspiration av någon speciell 
pedagogik, och inte heller har någon uttalad läxpolicy. Den andra rektorn arbetar i en skola som 
har en läxfri profil. Vi har tillfrågat flera rektorer om att få intervjua men de avböjda med 
hänvisning till att de inte har något att säga om läxor. 

Till intervjuer med rektorerna har vi förberett en strukturerad intervju med fasta frågor 
(Johansson & Svedner, 2006). Repstad (2007) hänvisar till Fivelsdal, som varnar för att använda 
sig av samma intervjumönster vid intervju av ledare som vid övriga, hans uppfattning är att 
ledare helst vill svara på faktafrågor som rör organisationen och kan reagera negativt på 
följdfrågor. Därför har vi förberett en mer strukturerad form i intervjuerna med rektorer, med 
förbestämda frågor.  
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Procedur vid intervjuer med lärare och 
rektorer 

Inför våra intervjuer har vi mailat, och i vissa fall personligen lämnat över, en skriftlig förfrågan 
om respondenterna vill delta i vår undersökning och bli intervjuade (se bil 2). Vi har kortfattat 
beskrivit vad vår undersökning handlar om och informerat om hur vi ska använda materialet. 
Respondenterna har också fått information om att vi har tystnadsplikt och att deras anonymitet 
är skyddad. Vi har frågat om det går bra att vi spelar in intervjun och informerat att det bara är 
vi som kommer lyssna och att materialet raderas när undersökningen är slutförd. Vi är noga med 
att förklara att de kan ändra sig om de inte längre vill vara med eller fråga vad de vill om 
undersökningen (Johansson & Svedner, 2006). Vi har även vid intervjutillfället lämnat över all 
information och en övergripande beskrivning av vad intervjun kommer att handla om skriftligt 
(se bil 3). Vi har genomfört individuella intervjuer och spelat in intervjuerna. 

Urval, datainsamlingsmetod och procedur vid 
studie av skolors webbsidor gällande 
läxpolicies 

För att se om det förekommer några läxpolicies i skolor i svensk storstad har vi slumpmässigt 
tittat på 20 skolor hemsidor som vi hittat via kommun-hemsidors listor över grundskolor.  

Vi har noggrant studerat skolornas hemsidor, läst de dokument som beskriver arbetssätt på 
skolorna och försökt hitta någon form av information till personal eller föräldrar om hur skolan 
arbetar med läxor. 

Databearbetning vid redovisning av resultat 
från intervjuer med lärare 

Vid databearbetning av intervjuer med lärare har vi transkriberat våra inspelade intervjuer. Vi 
har noggrant studerat intervjuerna och med papper och penna skrivit ner vilka olika skäl till 
läxor vi funnit i samtalen och kategoriserat efter detta.  Vi har försökt tolka hur fenomenet läxor 
uppfattas av de olika personerna och inom begreppsområdet har vi funnit att det är ett begränsat 
antal uppfattningar som återkommer. För att koppla svaren till våra frågeställningar har vi 
försökt generalisera och kategorisera utifrån våra tolkningar av innebörden från de svar vi fått. 
(Johansson & Svedner, 2006, Renström, 2006) Vi ser det som att lärare har olika syn på 
lärandet, och att uppfattningen kan skilja i olika sammanhang, detta leder till att lärare utformar 
läxor på olika sätt. De uppfattningar som återkommer relaterar vi till olika sätt att se på lärande, 
den sociokulturella synen innebär att läxor ges för att föräldrar ska vara delaktiga i barnens 
arbete, barnen får i samspel med någon mer kunnig möjlighet att utvecklas i sin närmaste 
utvecklingzon. Enligt en konstruktivistisk syn på lärandet får eleverna genom läxor en möjlighet 
att konstruera sin egen kunskap. Den behavioristiska synen innebär att läxor ges för att uppnå en 
form av belöning. 
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Resultat 

Tre skäl för läxor 

De fyra lärare vi har intervjuat är alla av uppfattningen att läxor är viktiga men de anger olika 
syften till varför. Det har också framkommit att det inte förekommer någon diskussion eller 
problematiserande kring läxor och inte heller finns det någon gemensam policy för hur läxor ska 
utformas. Lärarna följer den tradition som råder på skolorna eller i de olika arbetslagen och 
generellt kan vi se att alla ger läxor. De flesta börjar direkt i skolår ett, då oftast med en 
högläsningsläxa. 

”… olika arbetslag som jag varit i på mellanstadiet har alltid gjort så, då har jag också 

det…” 

(lärare1) 

Det har framkommit att vid utvecklingssamtal tas diskussion om läxor endast upp om det är 
problem med att barnen inte kommer ihåg läxan eller att föräldrarna anser att det inte finns tid 
och möjlighet att göra läxor under veckorna utan vill ha läxor över helgen. 

Det är framför allt tre skäl till att ge läxor som framkommit i våra intervjuer: 

• Föräldrainsyn 

• Lärande 

• Att ta ansvar 

Läxor för föräldrainsyn – relationsskapande mellan hem och skola 

De flesta av lärarna var av uppfattningen att ett viktigt syfte med läxor är att föräldrarna ska få 
en inblick i vad barnen arbetar med i skolan och vad barnen kan.  

”… det är ett av syftena att föräldrarna ska bli lite delaktiga och att eleverna får träna lite till 

hemma och det tycker jag är jätte bra faktiskt…” 

(Lärare 3) 

”… jag tycker en del av läxan är att föräldrarna ska veta…”. 

(Lärare 4) 

Flera av lärarna är måna om att föräldrarna ska lära sig barnens sätt att räkna, de har vid 
föräldramöten haft genomgångar av t.ex. räkning med mellanled, vi har även hört exempel på 
att lärare uppmuntrar barnen till att visa föräldrarna hur man gör. 

”… år 2 hade föräldramöte där presenterad lärarna mellanled för föräldrarna och fick sitta 

och öva, de har ju inte lärt sig det…” 

(Lärare 2) 

Även om läxor kan vara utformade på det sättet att eleverna kan klara av dem själva, är det 
dessa lärares tanke att föräldrarna ska se vad barnen gör. Till exempel har en av lärarna läxor i 
Naturvetenskap som är mestadels är experiment eller undersökningar där en del av syftet är att 
väcka nyfikenhet hos föräldrarna för att det ska leda till samtal mellan elever och föräldrar. 
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” … att det ska ge upphov till att berätta mer. Får det hem ett korsord om rymden så ska 

föräldrarna bli nynyfikna och fråga. Att det kan ge ett samtal om vad vi pysslar med…” 

”… i ettan skulle de mäta med olika saker, roliga men nyttiga saker. Flyter och sjunker…” 

Lärare 4) 

Ett annat argument för att ge läxor har också varit att se till att barn och föräldrar tar sig tid att 
vara tillsammans och kan ha läsläxan som en mysig stund tillsammans. De skolor vi har varit på 
har inte någon läxhjälp, ett skäl lärarna anger till detta är att föräldrarna ska få ta del i barnens 
skolarbete. Tre av de lärare vi intervjuat brukar ta av sin tid på eftermiddagar och raster för att 
hjälpa de barn som inte gjort läxorna eller behöver extra hjälp,  

”… jag är ju här på eftermiddagarna så om de har problem får de komma in till mig så 

hjälper jag dom…”. 

”… jag kan ha en del barn som jag tycker inte får så mycket hjälp hemma som inte har gjort 

läxan…” 

(Lärare 1) 

Läxor för att tillgodogöra sig kunskaper och gynna lärandet  

Lärarna är överens om att grunden i skolan är läsning, eleverna behöver träna mycket på att läsa 
för att utvecklas alla lärarna uppger att de behöver föräldrars hjälp till detta.  

”… tiden i skolan räcker inte till för att eleverna ska få ett bra flyt i läsningen, du måste läsa 

och jag vädjar till föräldrarna att ha högläsning hemma,,,” 

(Lärare 3) 

”… läsläxor så att de kan öka hastigheten och bli bättre på att läsa, för det kräver, en del 

kräver ju väldigt mycket tid för att komma upp i hastighet, läser du ingenting hemma blir det 

väldigt, tidsmässigt blir det för lite för att klara av att komma upp i hastighet…” 

(Lärare 4) 

En av lärarna framhäver väldigt tydligt att det är träning och repetition som är det viktigaste. 
Denne och de övriga ger alltid läxor med anknytning till det de arbetar med i skolan för tillfället. 
Tanken är då att barnen ska få en chans att hemma i lugn och ro träna på de nya kunskaperna, 
vilket de anser är nödvändigt för vissa elever.  

”…jag har alltid haft läxor utifrån det jag jobbar med i skolan som en slags repetition…” 

(Lärare 1) 

Läxor för att eleverna ska lära sig ta ansvar 

En av lärarna är av uppfattningen att ett av de viktigaste syften med läxor är att barnen lär sig ta 
ansvar och kommer ihåg att ta hem läxan, göra den och ta tillbaka den. En annan lärare 
uttrycker sig att det tillhör den sociala biten. 

”… mina argument för läxor det är mycket att lära sig att ta ansvar för sitt arbete och att 

försöka att komma ihåg att ta hem läxan, att göra den och att ta tillbaks den…” 

Lärare 2 

”Det ingår i den sociala biten litegrann i om man tar ansvar för sitt skolarbete där ser man 

klart och tydligt om de gör det...”. 

Lärare 1 
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Rektorernas uppfattning om läxor 

Vi har intervjuat två rektorer, den ena i en så kallad läxfri skola (rektor 1) och den andra i en 
traditionell skola (rektor 2). Båda rektorerna har en liknande uppfattning om läxor i dagens 
samhälle med tanke på elevernas vardag. De anser båda att för att skolan ska vara mer rättvist, 
likvärdig och ge alla samma möjligheter att nå målen oavsett hemförhållanden, är det bästa för 
eleverna att lärarna med pedagogiska kunskaper sköter undervisningen, att tid i skolan ges för 
enskilt arbete istället för att barnen ska sitta hemma ensamma, och att studieteknik ska läras in i 
skolan. 

Båda rektorerna är av uppfattningen att barnen i dagens samhälle har så pass långa dagar i 
skolan och på fritids och att det är försent att göra läxor när de kommer hem. De anser att 
barnen behöver fritid och återhämtning när de kommer hem 

.”… flera av våra föräldrar jobbar långt borta och kommer hem sent och alltså de här med 

läxan blir inte en positiv stund utan det blir en tjatstund någonting man ska kolla upp. Då kan 

det ju snarare vara så att det hämmar elevernas lust att lära för det är inte kul…” 

(rektor 1). 

De bägge rektorerna framhåller även att lärare använder för mycket tid till att göra och rätta 
läxor, den tiden kan användas på bättre sätt. I den läxfria skolan har de tagit den arbetstiden till 
att ha studiegårdar (läxhjälp) dit elever som behöver extra hjälp eller vill lära mer, kan gå till på 
fritidstid. Alla lärare på skolan arbetar på studiegården vissa eftermiddagar i veckan. 

”...den tiden vi förut la på att göra i ordning läxor samla in dem tjata på att få tillbaka läxan, 

rätta dom också vidare den tiden lägger vi ju på pedagogiska effektivtid här på skolan istället 

vilket gör att det underlättar för oss…” 

Rektor1 

Rektor 1 poängterar att i en läxfria skola minskar risken att konflikter uppstår mellan lärare och 
elev, man slipper tjatet om bortglömda läxor, borttappade böcker och ta med läxan hem, osv. 

Rektor 2 kan i vissa fall anse att det är befogat med rena inträningsuppgifter hemma, såsom till 
exempel multiplikationstabeller eller glosor. Rektorn 1 anser att läsning ska prioriteras och trots 
den läxfria profilen bör barnen träna högläsning hemma med föräldrarna varje dag.  Denne är av 
den bestämda åsikten att det krävs mycket tid för läsning och att tiden i skolan inte räcker till.  

”… ett krav som vi har är att du som förälder läser med ditt barn varje dag ungefär en kvart 

om dagen det kan du ju göra oavsett om du läser på serbokroatiska eller svenska…” 

Rektor 1 

Rektor 1 tar också upp att en del föräldrar har varit tveksamma och undrat hur det ska gå för 
barnen om de inte har läxor, rektor 1 menar att all måluppfyllelse inte kan hänga på om barnen 
har läxor eller inte. Läxor som eleverna gör en halvtimme om dagen kan inte jämföras med de 
tjugo timmar de är i skolan, att pedagogernas arbete bör värderas högre. Rektor 1 är av 
uppfattningen att sedan de tog bort läxorna har de varit mer tydliga med vikten av att förklara 
målen för eleverna och se till att barnen får den undervisning de behöver i skolan. De elever 
som vill, eller elever som behöver träna extra för att nå målen, får ta hem uppgifter efter 
överenskommelse mellan föräldrar och lärare. 

Enligt rektor 1 har föräldrar även uttryckt oro för att de inte ska få någon insyn i vad deras barn 
gör i skolan när de inte har läxor. Hon hänvisar till att de får insyn via utvecklingssamtal, 
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utförliga veckobrev, tät mailkontakt, föräldratimme varje vecka och individuella 
överenskommelser, till exempel att barnen tar hem och visar böcker varje vecka. 

Rektor 1 påtalar att innan de införde den läxfria profilen på skolan, hade en diskussion pågått i 
flera år om hur de skulle kunna ge elever mer undervisningstid för att hjälpa alla barn att nå 
målen. 

”...alla barn ska ju ha samma möjligheter att nå målen och därmed också få hjälp att nå 

målen det är vi pedagoger som är bättre på att hjälpa barnen.” 

(Rektor 1) 

Denne framför också att det fanns en del tveksamheter hos några lärare men att de skulle aldrig 
genomfört förändringen om inte alla var beredda att prova. Rektor 2 påtalar att det finns 
oändligt många olika utvecklingsområden på skolan där denne arbetar därför är inte läxor det 
som prioriteras att ta upp till diskussion.  

Rektor 2 anser att om man nu har läxor ska de vara väl genomtänkta och inte innehålla nya 
saker som inte barnen kan, till exempel i matematik. 

”…räkna massa nya tal som man inte förstår, också ska mamma eller pappa hjälpa till med 

några artonhundratalsmodeller, trappan eller liggande stolen eller vad det heter för något 

som man inte använder i skolan idag...” 

(rektor 2) 

Vidare uttrycker rektor 2 ett motstånd till att antalet läxor ska regleras utan lägger tonvikten på 
att det är kvalitén på läxor som är det viktigaste att de är meningsfulla och skapar lust att lära. 
Denne menar att läxor inte ska vara rent skolarbete utan hellre något som leder till samarbete 
eller samtal mellan elev och föräldrar, i syfte att barnen bättre ska nå målen. Istället för att som 
läxor ofta ser ut nu att barnen ska läsa på någonting som sedan ska förhöras i skolan. Det 
självständiga arbetet eleverna gör kan de göra i skolan där det finns pedagoger att tillfråga. 

”… men det här egna arbetet att sitta och jobba självständigt det vill jag att barnen ska göra i 

skolan på lektionstid när vi som professionella pedagoger eller lärare finns i närheten och kan 

hjälpa till likaväl…”. 

Rektor 2 

Studie av skolors webbsidor gällande 
läxpolicies 

Genom att studera tjugo skolors har vi funnit att endast en av skolorna hade någonting skrivet 
om läxor på sin hemsida. De har en flik om skolan, där ett avsnitt handlar om hur de arbetar 
med kvalitet i undervisning och inlärning, genom att bland annat regelbundet ge hemuppgifter 
för att främja lärandet. 

Övriga skolor har liknande dokument på sina hemsidor med skolornas mål, visioner och lokala 
arbetsplaner men där står ingenting om hur de ska arbeta med läxor. Det enda vi funnit om läxor 
är att fyra av skolorna erbjuder läxhjälp. 
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Tillbakablick på studien 

Vid intervjuer med lärare har vårt urval styrts av de kontakter vi hade sedan tidigare. Lärare vi 
har intervjuat arbetar i skolor med liknande upptagningsområden, två av lärarna var utbildade 
under sextiotalet och de andra två på nittiotalet. Därför är risken att deras svar blir 
samstämmiga, då vår tanke är att skolors upptagningsområden kan påverka arbetetssättet i 
skolorna och vi ser det som en möjlighet att deras syn på lärande utgår ifrån de läroplaner och 
lärandeteorier som var aktuella under deras utbildning. Vi har endast intervjuat fyra lärare. 
Därför är vi medvetna om att vår undersökning inte ger en allmänrådande bild av vad alla lärare 
har för syfte med läxor, men att det ger oss en bild av vissa återkommande uppfattningar om 
vilka skäl det finns för att ge läxor till yngre barn.  
Vid intervjuer med lärare har vi använt oss av kvalitativ intervju med hjälp av stödord, vilket 
lett till att intervjuerna blivit mer som ett samtal och därigenom lite olika, men vi är av 
uppfattningen att vi ändå har fått svar på de frågor vi var intresserade av. Vi har spelat in 
intervjuerna med bandspelare vilka vi därefter transkriberat. Därmed har vi haft möjlighet att få 
med exakt vad alla har sagt och försökt tolka de uppfattningar lärarna gett uttryck för på ett 
objektivt sätt. Men vi har ändå i åtanke att vi har våra egna värderingar och tankar som 
eventuellt kan lysa igenom. 

Vi är av uppfattningen att de rektorer vi intervjuat hade många starka åsikter om läxor och att 
det var därför de valde att ställa upp på våra intervjuer, andra rektorer vi tillfrågade avböjde med 
hänvisning till att de inte hade något att säga om läxor Därför är vi mycket medvetna om att 
våra intervjuer med rektorer inte ger en bred bild av hur verkligheten på skolor ser ut, men att 
det ändå synliggör vissa uppfattningar om läxor som rektorer kan ha. 
Vid intervjuer med rektorer hade vi förberett att använda oss av strukturerad intervju med fasta 
frågor, men rektorerna hade så mycket tankar omkring det här med läxor, särskilt rektor 1 på 
den läxfria skolan, att de pratade på utan att vi behövde ställa alla frågor, vi kollade av att vi fått 
svar på det vi ville, men frågorna blev inte formulerade på det sätt vi hade planerat. Därför har 
sättet att göra intervjuerna varierat. 

Den undersökning vi genomfört där vi studerat tjugo skolors hemsidor för att se om det finns 
några riktlinjer för hur skolan ska arbeta med läxor gav resultatet att endast en skolas hemsida 
nämner läxor. På denna hemsida motiveras läxor med att de ska främja lärandet. Även om vår 
lilla undersökning inte kan ge ett allmänrådande resultat, så är vi av uppfattningen att vår 
undersökning är tillförlitlig och att det vi fann stämmer ganska bra med verkligheten. Det är 
intressant att jämföra med det resultat Cooper (2007) uppger att Rodrique et al. 1994 har 
kommit fram vid en liknande undersökning i USA. De skickade ut enkäter till 550 slumpvis 
utvalda skolor i USA, och fick in 267 svar, resultatet av deras undersökning visar att endast 35 
procent av skolorna i USA har en utskriven policy för läxor, något som Cooper finner 
överraskande. Med tanke på att de endast fick svar på ca hälften av enkäterna är vår tanke att 
tillförlitligheten i den underökningen kanske inte stämmer så bra med verkligheten, då vi ser det 
som en risk att de skolor som valt att inte svara inte heller har någon utskriven policy. Denna 
tanke väcktes av att de rektorer som inte ville delta i vår undersökning uppgav att de inte visste 
något om läxor och att skolorna inte har någon gemensam policy om läxor. Vi ser det som att 
undersökningen går att göra om och att resultatet blir likt det vi fått fram. 
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Sammanfattande slutsats av resultat utifrån 
frågeställningar 

Vilka skäl anger lärare för att ge läxor i de yngre åldrarna? 

Föräldrainsyn 

De skäl vi uppfattar att lärare har för att ge läxor i yngre åldrar, är framför allt att föräldrar ska 
få insyn i skolarbetet och se vad deras barn kan och gör i skolan. Vi uppfattar också att läxor ges 
för att föräldrar ska ta sitt ansvar och engagera sig i barnens skolarbete. 

Lärande 

En annan viktig anledning till att ge läxor är att barnen behöver träna mer för att lära sig, än vad 
som finns tid för i skolan. Det är framför allt läsningen som lärarna framhåller att de behöver 
träna hemma, men också annat som de arbetar med i skolan för att barnen ska tillgodogöra sig 
kunskaperna. 

Att ta ansvar 

Några av lärarna anser att läxan är ett verktyg för att eleverna ska lära sig att ta ansvar, att de 
ska komma ihåg att ta hem, göra och sedan ta tillbaka läxan till skolan. 

Har skolor någon utarbetat policy för läxor?  

Enligt vår webbundersökning har ingen skola någon läxpolicy. Endast en skola har något skrivet 
om läxor på sin hemsida - att de arbetar med läxor för att hålla en hög kvalité på lärandet. I våra 
intervjuer har det framkommit att en skola - den läxfria – har en överenskommelse i hur de 
arbetar med läxor. 

Vilken uppfattning har rektorer om läxor? 

Rektorerna i våra intervjuer är av uppfattningen att barn idag har väldig långa dagar och 
kommer hem sent från fritids och att de då behöver tid för vila och återhämtning. Rektorerna 
anser också att lärare använder för mycket tid till att göra och rätta läxor. Därför menar 
rektorerna att lärarnas tid istället kan användas till att ha läxhjälp med eleverna på 
eftermiddagarna.  

Rektorerna är ändå av uppfattningen att vissa hemuppgifter kan vara relevanta men att de ska 
vara väl genomtänkta och ha i syfte att barnen bättre ska nå målen 
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Diskussion och analys 

Läxor för att engagera föräldrar  

I våra intervjuer med lärare framkommit att ett av huvudsyftena med att ge läxor är för att 
föräldrarna ska få en uppfattning om vad barnen gör i skolan och se vad de kan. En av lärarna 
utrycker det även 

”... föräldrarna ska bli lite delaktiga...” 

(Lärare 4)  

I våra intervjuer har det framkommit att lärarna vill att föräldrarna ska få kunskap om på vilket 
sätt barnen räknar i skolan, genom att ha genomgångar på föräldramöten, lärarna ger också 
exempel på att de vill att barnen ska visa föräldrarna hur man räknar. Westlund (2007) ser en 
fara i detta, hon är av uppfattningen att föräldrarna får ta ett större ansvar för sina barns lärande 
vilket kan leda till att de tar över rollen som didaktiker från lärarna. Vi tolkar att lärarna har det 
sociokulturella tänkandet (Säljö, 2000) som enligt vår uppfattning präglar dagens läroplan 
(Lpo94) i bakhuvudet, att barn och föräldrar gemensamt ska arbeta med läxorna och utbyta 
tankar med varandra och genom att använda språket gynna elevens utveckling (Vygotskij, 
1999). Men tyvärr kan vi förstå av den forskning vi tagit del att det inte alltid fungerar som 
lärarna tänkt sig. Både Hellsten (1997) och Forsberg (2007) har kommit fram till att barnens 
läxor istället fungerar som ett slags budskap mellan föräldrar och lärare och att 
föräldraengagemang leder till att läxorna blir gjorda men inte till något ökat lärande (Forsberg, 
2007). Forsberg (2007) har också kommit fram till att föräldrars önskan är att barnen ska göra 
läxor på egen hand.  

Det står i läroplanen att skolan och föräldrarna ska gemensamt ta ansvar för elevens lärande 
(Lpo94). Enligt Westlund (2007) känner lärarna ett stort ansvar för att eleverna ska nå målen 
och Cooper (2007) poängterar att lärare klagar över att föräldrar inte engagerar sig i tillräcklig 
omfattning. Därför är vår slutsats att lärarna genom att ge läxor även kräver att föräldrarna ska 
ta sitt ansvar vilket också stöds av Hellstens (1997). 

Läxor för att gynna lärandet 

Det har i intervjuerna med lärarna och rektor 1 framkommit att de är överens om att föräldrarna 
behöver vara delaktiga i elevernas läsutveckling, genom att läsa mycket med barnen. En av de 
lärarna berättade att hon brukar ha läxor i naturvetenskap, experiment som de kunde utföra 
tillsammans med familjen om de ville. Pettersson (2004) tar upp att läxor i naturvetenskap kan 
leda till att öka barnens intresse för naturvetenskap. Här ser vi ytterliggare ett exempel på att 
lärarens tanke med läxor ursprungligen är att föräldrarna ska delta tillsammans med barnen och 
att deras kunskaper ska kunna hjälpa eleverna att utvecklas i sin närmaste utvecklingszon 
(Vygotskij, 1999). Denna syn på lärandet i naturvetenskap kopplar vi även till Piagets (1971) 
konstruktivistiska syn på lärandet. Genom att eleverna får möjlighet att utföra egna 
undersökningar och aktivt delta i sitt arbete, barnen kan på detta sätt skapa sin egen förståelse 
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(Piaget, 1971, Säljö 2000). Detta är en av de förklaringar Hellsten (2000) ger till att läxor ges, 
att barnen hemma i lugn och ro kan tillgodogöra sig kunskaper. 

Det finns också en fara att engagera föräldrar i till exempel  matematikläxor enligt rektor 2, 
denne anser att risken är att föräldrar använder sig av  ”artonhundratalsmodeller” där de lär 
barnen de sätt de lärde sig räkna på när de gick i skolan. Detta anser vi kan leda till ett 
behavioristiskt lärande (Säljö, 2000) genom att risken finns att föräldrarna talar om för sina barn 
hur det ska göra läxan (Cooper, 2007). När barnen kommer tillbaka till skolan blir de belönade 
för något som de inte har gjort själva. (Skinner, 1968, Säljö, 2000). Vår slutsats av detta är att 
vissa typer av läxor kan leda till att gynna lärandet emedan det kan göra mer skada än nytta att 
skicka hem uppgifter som föräldrarna inte har kunskaper i (Cooper, 2007). 

Cooper (et al. 2006, 2007) har i sina studier dragit slutsatserna att läxor inte gynnar lärandet i 
yngre åldrar, på grund av att lärarna ger läxor i ett annat syfte än för att de ska lära sig mer. 
Syftet är ofta att barnen ska lära sig att ta ansvar för att få läxan gjord (Cooper et al, 2000).  

Elever ska ta ansvar 

En av lärarna från intervjuerna har uppfattningen att ansvar är att eleverna ska komma ihåg att ta 
hem läxan, att göra den för att sedan ta tillbaks den till skolan. Enligt Westlund (2007) och 
Hellsten (1997) är en av anledningarna till att ge läxor att eleverna ska lära sig ta ansvar, 
eleverna förstår detta och ser läxan bara som något man måste göra och utan koppling till sitt 
eget lärande (Cooper, 2007). Även Cooper et.al (2000) har kommit fram till att ett av de 
vanligaste argumenten för att ge läxor till yngre barn är just för att de ska lära sig att ta ansvar. 
Här kan vi urskilja att det kan leda till ett behavioristiskt lärande där eleverna upplever belöning 
av att bara ha gjort det de ska (Skinner, 1968). Hellsten (1997) påtalar att läxor även är för att 
eleverna ska lära sig att tänka själva för att göra sig redo för livet. I läroplanen står det ingenting 
uttryckligen om att eleverna ska ha läxor men däremot att de ska ta ett eget ansvar för sina egna 
studier (lpo94).  

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 

arbetsmiljö...” 

(Lpo94, s.13)  

”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 

för sitt arbete i skolan...” 

(Lpo94, s.13)  

Stress i veckorna - läxor över helgen  

De rektorer vi intervjuade ansåg båda att tiden i veckorna är väldigt knapp, barnen kommer hem 
från fritids sent på eftermiddagen och är då trötta, därför uppstår en konflikt mellan 
fritidsaktiviteter och läxläsning. De är båda av uppfattningen att idag har inte familjer så mycket 
tid i veckorna till att göra läxor vilket även Hellsten (1997) och Westlund (2007) påtalar. 
Westlund (2004) framhåller att läxor är tidskrävande och att stressen ökat i familjer de senaste 
åren, hon ser det som att det inte finns någon gräns mellan skola och fritid. I konventionen om 
barn rättigheter står:  
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”konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 

till barnets ålder...” 

(Regeringskansliet, 2006, artikel 31:1, s. 48)  

Enligt Hellsten (1997) finns koppling mellan barns hälsa och tid till fritid, han ser det som att 
det är viktigt att barn får vara lediga när de kommer hem från skolan. I Barnombudsmannens 
rapport (2004:03) redovisas att 32 procent av barn under tolv år upplever stress i skolarbetet på 
grund av att de har många läxor, och 39 procent uppger att de upplever stress på fritiden för att 
skolan tar för mycket tid. Forsberg (2007) har kommit fram till att de diskussioner om läxor som 
uppstår i familjer är just om när läxor ska göras. Maria Carling refererar i Svenska Dagbladet en 
annan avhandling av Lucas Forsbergs som tar upp föräldrarskap i Sverige:  

”Läxor är det som skapar mest konflikter i familjer” 

(Maria Carling, SvD 15 feb 2009)  

Lärarna uppgav att det är vanligt att föräldrar försöker påverka lärarna att ge läxor över helgen 
för att de inte hinner med att göra dem i veckorna. Vi ser risken att föräldrarna skyndar på 
läxläsande genom att ge barnen de rätta svaren för att snabbt bli klara (Cooper, 2007). Vi menar 
att detta kan leda till ett behavioristiskt lärande. Föräldern känner sig stressad av tidsbristen och 
ger inte barnet möjlighet att tänka och reflektera själv. Risken är att föräldern kommer in i en 
ensidig kommunikation där barnet bara tar emot kunskapen och påverkas av den vuxnes stress. 
Barnet gör det som föräldern säger den ska göra och vill bara komma ifrån denna situation som 
har uppstått (Skinner, 1968, Säljö, 2000). Lärarna i våra intervjuer är av uppfattningen att 
barnen inte ska ha läxor över helgen utan att då behöver de koppla av och vara lediga.  

Läxhjälp för att gynna lärandet och minska stressen 

Lärare vi har intervjuat uppger att flera av föräldrarna har önskemål om att läxor ska ges över 
helgen på grund av att de inte hinner med att göra läxor i veckorna och att läxor kan leda till 
stress. Då kan läxhjälp vara ett bra alternativ för att minska stressen. Vi har också fått reda på att 
tre av de lärare vi intervjuat brukar ta av sin tid på eftermiddagar och raster för att hjälpa de barn 
som inte gjort läxorna eller behöver extra hjälp. Vi är av uppfattningen att lärarna utför en 
outtalad form av läxhjälp. Kanske inte alla elever får tillgång till den hjälpen de skulle behöva. 
Båda rektorerna vi intervjuade var av den bestämda åsikten att studieteknik ska läras in i skolan 
antingen på skoltid eller vid läxhjälp. Rektor 2 menar att det finns pedagoger i skolan och det är 
där kunskapen finns som eleverna behöver för att kunna utvecklas och gå vidare i sitt lärande 
(rektor 2). Coopers (2007) sammanställning av studier om handledd studietid i skolan visar att 
yngre barns lärande gynnas av att få handledd studietid i skolan istället för hemläxor.  

Westlund (2004) menar att läxor kan man jämföras med distansutbildning för eleverna genom 
att de blir får en uppgift att utföra hemma där de inte har möjlighet att få någon hjälp utan sitter 
ensamma på sitt rum utan någon vuxens hjälp. En av lärarna i våra intervjuer var däremot av 
uppfattningen att elever behöver sitt hemma i lugn och ro för att lära sig saker och enligt ett 
konstruktivistiskt synsätt får de då möjlighet att konstruera sin egen kunskap (Säljö, 2000). Vår 
slutsats är att läxhjälp leder till att eleverna får professionell hjälp och det sker i ett 
sociokulturellt sammanhang där de kan utbyta tankar och reflektera över den kunskap de tar del 
av (Säljö, 2004).  
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Läxor för att kontrollera kunskaper 

Hellsten (1997) har fått fram att många lärare ger läxor för att ha kontroll på elevernas 
kunskaper emedan andra ber föräldrarna att rätta och skriva på elevernas läxor innan de tas 
tillbaka till skolan (Forsberg, 2007). En lärare vi intervjuade såg en risk med att kontrollera 
barnens kunskaper med hjälp av läxor. Läraren har tidigare arbetat på mellanstadiet och var av 
den starka övertygelsen att det inte var någon idé att rätta barnens läxor för att få en uppfattning 
om vad de kan, det går inte att utläsa om det är barnen eller föräldrarna som har gjort läxan. Vi 
drar slutsatsen att det kan ha varit så att barn mellanstadiet har haft den rutinen med sig från 
lågstadiet, att föräldrarna har rättat barnens läxor som Forsberg (2007) skriver. Därför har 
läraren nu övergått till att ha gemensamma genomgångar med hela klassen så att alla barn får 
höra olika sätt att tänka och även berätta hur de själva tänkt när de löst uppgiften, för att se vad 
barnen kan, testar läraren på andra sätt. Här ser vi ännu ett exempel på det sociokulturella 
lärandet (Säljö, 2000) som enligt vår uppfattning präglar läroplanen (lpo94) idag. Läraren 
försöker undvika att läxan ska vara rätt gjord utan huvudsyftet är att de tillsammans pratar sig 
fram till en lösning. 

Ingen läxdiskussion i skolan 

Både Leo (2004) och Cooper (2007) är av den bestämda uppfattningen att läxor är någonting 
som måste diskuteras och problematiseras då det är en så stor del av skolans arbete. Våra 
undersökningar visar att läxor inte diskuteras någonstans i de olika sammanhangen på skolorna, 
rektor 2 är av uppfattningen att läxor kommer långt ner på deras prioriteringslista och lärarna 
menar att det är andra saker som anses viktigare att ta upp på möten. Detta har även Hellsten 
(1997) kommit fram till i sina undersökningar, att läxan inte problematiseras trots att den har en 
stor del i skolan och ses som något viktigt. Rektorer har avböjt att delta i vår undersökning för 
de hade inte något att säga om läxor, det tolkar vi som att de inte anser sig ha det ansvaret och 
att det ligger på lärarens bord. Hellsten (1997) talar om att läxor är en tradition och ritual som 
lärarna följer, vilket vi även uppfattade att lärarna vi intervjuat gjorde. Vår tanke är att detta 
leder till en behavioristisk syn, att läxan ges bara för att den ska ges. Den sociokulturella synen 
försvinner från läxan genom att elevens eget tänkande och reflektion inte problematiseras 
(Skinner, 1968, Säljö, 2000, Vygotskij, 1999).  

Skulle det vara bra om skolor hade en gemensam policy om läxor? 

I våra intervjuer frågade vi om det skulle vara bra med gemensamma läxpolicies på skolor, en 
lärare var av uppfattningen att det kanske skulle vara bra för att alla barn får samma möjligheter 
och att det inte är beroende på vilken lärare man har. En annan lärarna ansåg att det skulle 
kunna leda till en viss styrning med en läxpolicy.  

”… jag tycker att man blir lite styrd. Mängden kanske i mellanstadiet och högstadiet så det 

inte blir för mycket…”. 

(lärare 3) 

Rektor 2 sa bestämt ifrån på att ha en policy som anger antal läxor utan skulle gärna se en policy 
där det finns gemensamma riktlinjer för hur läxor ska utformas och i vilket syfte lärare ska ge 
läxor. Leo (2004) och Cooper (2007) är eniga om att läxor är en viktig del av skolan och att alla 
skolor borde ha en utarbetat policy. Cooper (2007) framhåller att kommunikation är en: 
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 ”key to the battle of homework” 

( 2007, s. x.) 

Han menar att lärare måste vara tydliga med att informera barn och föräldrar vad de har för 
syfte med läxor. Vår tanke är att genom en utarbetad läxpolicy kan skolor ha gemensamma 
riktlinjer så att det tydligt framgår vad som förväntas av barn och föräldrar och vilka kunskaper 
eleverna förväntas utveckla genom läxor. Vi anser att läxpolicies kan bidra till ett arbete mot 
både sociokulturellt och konstruktivistiskt synsätt, där eleverna aktivt kan delta i sitt lärande, 
genom egna erfarenheter och i samspel med andra får de möjlighet att konstruera sina egna 
kunskaper (Vygotksij, 1999, Piaget, 1971, Säljö, 2000). 

Våra tankar kring läxor 

Förändrad syn på läxor? 

Vi funderar över om det paradigmskifte som skedde i och med övergången till Lpo94 har 
förändrat synen på läxor? Vi ser det som att i skolan strävar lärarna efter att arbeta utifrån ett 
sociokulturellt synsätt och gå ifrån den gamla traditionen att lärare pratar och lär ut, till att 
barnen i samspel med andra konstruerar sin egen kunskap (Vygotskij 1999, Piaget, 1971). Men 
vi har i vår undersökning kommit fram till att läxorna inte fungerar på det sättet, även då 
lärarnas intention kan vara att barn och föräldrar ska göra läxan tillsammans och utbyta tankar, 
har forskning visat att det inte sker. Föräldrarna ser till att läxorna blir gjorda och barnet tar med 
dem tillbaka till skolan, vi drar slutsatsen att den behavioristiska traditionen hänger kvar. Vår 
tolkning av forskarnas resultat är att barnen ser läxan bara som något som ska göras, barnen har 
inte tanken att det är något de ska ha lärt sig, utan tar tillbaka läxan till skolan och visar att de 
gjort den. De får därmed lärarens uppskattning, vilket kan upplevas som en belöning och kan 
förstärka beteendet att göra läxan (Skinner, 1968). 
I den läxfria skolan uppfattar vi att de har arbetat sig fram till en förändrad syn på läxor, rektorn 
uttrycker att de har blivit mer noggranna med att förtydliga målen för eleverna och att de elever 
som behöver träna extra för att nå målen får möjlighet att göra det . Vi ser här tydligt att skolan 
har övergått till att vara målstyrd, och inte ger läxor bara för att det är en tradition, utan de har 
verkligen tänkt igenom vad som är bäst för barnen. Vår uppfattning är att de genom att erbjuda 
eleverna extra studietid på skolan med professionella pedagoger får eleverna en möjlighet 
utvecklas enligt den sociokulturella synen på lärande (Säljö, 2000, Vygotskij,1999). 

Kunskapsutveckling 

I och med att forskning har visat att yngre barns kunskapsutveckling inte gynnas av läxor och 
att de har svårigheter att koncentrera sig i hemmiljö. Har våra funderingar gått till Piagets 
(1971) stadieteori där han påtalar att barn i yngre åldrar (sju till tolv år) börjar utveckla sin 
förmåga att arbeta självständigt och även samarbeta med andra, men vår tanke är att de kanske 
inte nått till den nivån i sin utveckling att de är mogna för att sitta ensamma och göra läxor eller 
ta till sig föräldrarnas hjälp på rätt sätt. En annan orsak vi har funderat på är varför den tänkta 
kunskapsutvecklingen uteblir, kan vara att de läxor som ges inte ser till barnens olikheter, 
Skinner (1968) är av uppfattningen att barn som får för lätta uppgifter kan bli uttråkade och att 
de som får för svåra ger upp för att de inte kan. 
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Uppslag till vidare forskning om läxor 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur synen på läxor varierar i olika ämnen, 
vilka olika typer läxor som ges, vad som skiljer en bra läxa från en dålig och vilket lärande de 
kan leda till.  

Ett annat förslag är att undersöka föräldrars syn på läxor. Vår egen erfarenhet som föräldrar är 
att läxor ges för barnen behöver träna mer och lära sig att få en rutin att göra läxor. Det 
framträdande skälet till att ge läxor som framkommit i denna undersökning är att läxor ges för 
att föräldrarna ska ha insyn i vad eleverna arbetar med. Kan det vara så att lärare och föräldrar 
har olika bild av varför det ges läxor i skolan?  

Slutord 

Vad har vi lärt oss av vår undersökning som vi kan ha användning 

för i vårt yrke som lärare 

Vi har genom undersökningen funnit att i de flesta skolor inte förekommer någon diskussion om 
läxor, den forskning vi tagit del av framhåller att för gynna alla elevers lärande och möjligheter 
att nå målen bör frågan om läxor och läxors utformning tas upp och problematiseras på 
arbetsplatserna. Föräldrar bör också få vetskap om målen med läxor och vad som förväntas av 
dem. Undersökning visar att både lärare och rektorer vi intervjuat är av uppfattningen att 
föräldrar spelar en viktig roll. Dock har de en lite olika bild av på vilket sätt föräldrar kan och 
bör engagera sig i barnens skolgång. Vi har också genom den forskning vi tagit del av fått 
insikten att föräldrars engagemang inte alltid ger den effekt läraren vill uppnå. 

Vi har med oss den kunskapen att det är viktigt att en läxa är väl genomtänkt så att eleven har 
klart för sig vad syftet och målet är så att läxan känns meningsfull och inte bara något man 
måste göra. Vi har också genom intervjuer och forskning fått en förståelse för att elevernas tid i 
hemmen i veckorna är begränsad idag när de är på fritids på eftermiddagarna. Läxor kan leda till 
stress och osämja i familjer och att barn behöver tid för fritid och vila. Många lärare är av 
uppfattningen att läxor tar tid att planera och kan vara mycket krävande att samla in. Detta kan 
leda till stress för läraren och medför en risk att det uppstår en friktion mellan hem och skola när 
det inte fungerar, istället för den goda kontakt som vi förstått är lärarnas syfte med läxor. Vi har 
också lärt oss att yngre barn kan ha svårigheter att koncentrera sig hemma där det är mycket 
annat som påkallar deras uppmärksamhet och att de därför tillgodogör sig kunskaper bättre på 
extra studietid i skolan.  

En tanke vi fått är att vi på föräldramöten kan undersöka vad föräldrar har för syn på läxor i de 
klasser vi arbetar. Detta för att uppmuntra till en diskussion och tillsammans arbeta för att gynna 
alla elevers lärande och de positiva effekter läxor kan ha och undvika de negativa vi stött på. 
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Bilagor  

Bil. 1 

Flygelskolans läxpolicy  

(från Flygelskolans hemsida) 

”Det mesta skolarbetet sker i skolan, men vissa saker ser vi gärna att våra elever arbetar med 
hemma.  
Hemarbete kan förekomma i olika ämnen. Arbetet är då väl förberett i skolan och innebär att 
man befäster det man redan har arbetat med. 
Uppgifterna ska vara anpassade efter varje elevs behov och möjligheter. Det är viktigt att 
hemuppgifter alltid diskuteras och utvärderas vid utvecklingssamtal. Föräldrar kan genom sin 
medverkan bidra till att eleverna får en positiv upplevelse av sitt arbete. 
Läsningen är betydelsefull för allt skolarbete och vi satsar särskilt på läsning och läsförståelse 
under alla skolår. Vi önskar att eleverna läser intensivt i perioder med någon vuxen i hemmet, 
tills barnet är säkert i sin läsning. När barnet läser själv uppmuntrar vi till fortsatt regelbunden 
läsning hemma.  
Lärarna kan ge råd och stöd för detta. Det är viktigt att lusten att läsa väcks hos barnet. 
Några gånger per termin kan det förekomma uppgifter som syftar till att skapa motivation för 
skolarbete. Det kan exempelvis vara att ta reda på något hemma, lösa något matematiskt 
problem eller att intervjua någon. 
( Policyn grundar sig på studien "Läxor är och förblir skolarbete." av Ulf Leo, Malmö högskola 
2004) 
http://www.mah.se/templates/Page____12379.aspx 
Vi antog policyn 060927, reviderad 071005.” 
(www.lund.se/flygelskolan) 
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Bil. 2 

Stockholms Universitet 
Lärarutbildningen 
Institutionen för utbildningsvetenskap  
med inriktning mot matematik  
och naturvetenskap 
 
Jeanette Fredriksson 
Susanne Mattsson 

 
 

Hej!  
 
Intervjuförfrågan 
Vi skriver vårt examensarbete på 15 hp, Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet, arbetet 
ska handla om hur olika skolor arbetar med läxor. För att få underlag till vårt arbete behöver vi 
göra ett antal intervjuer. Vi undrar om vi kan få komma och intervjua dig? 
 
Vi ska genomföra ca sex till åtta intervjuer. Resultatet kommer vi att sammanställa och 
analysera i vår text. Vid intervjun önskar vi att få använda bandspelare om du ger ditt tillstånd. 
Det är bara vi (Susanne och Jeanette) som har tillgång till inspelningen, det raderas omedelbart 
efter vi sammanställt materialet. Du kan när som helst ställa frågor eller avbryta intervjun om du 
önskar. Vi har tystnadsplikt och din anonymitet är skyddad. 
 
Vi skulle bli jätteglada om du har möjlighet att delta. 
Vi undrar om vi kan träffa dig måndag den 20 april eller torsdag den 23 april?  
Om du har möjlighet, var vänlig ge förslag på tid och svara till: 
 
Jeanette 
032jeafre@student.su.se 
Mobil 0708 67 87 53 
 
Susanne 
022susmat@student.su.se 
Mobil 0735 83 85 68 
 
Lämna gärna ett telefonnummer där vi kan nå dig om det skulle behövas. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
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Jeanette Fredriksson och Susanne Mattsson 
 

Bil. 3 

Intervju information 
 
 
Vi är väldigt tacksamma att du ställer upp. 
Vi ska genomföra totalt ca sex till åtta intervjuer. Resultatet kommer vi att sammanställa och 
analysera i vår text. Vid intervjun önskar vi att få använda bandspelare om du ger ditt tillstånd. 
Det är bara vi (Susanne och Jeanette) som har tillgång till inspelningen, det raderas omedelbart 
efter vi sammanställt materialet. Du kan när som helst ställa frågor eller avbryta intervjun om du 
önskar. Vi har tystnadsplikt och din anonymitet är skyddad. 
 
 
 
 
Detta är på ett ungefär vad vi vill prata om: 
 

• Om det finns en gemensam policy för läxor på skolan. 
 

• Diskuteras läxors utformning på APT eller arbetslagsmöten 
 

• Vilka läxor brukar du ge 
 
 
 
 
Jeanette Fredriksson 
Susanne Mattsson 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 


