
Institutionen för barn och ungdomsvetenskap 

Självständigt arbete 15 hp 

Höstterminen 2009 

Examinator: Anna-Lena Ljusberg 

You should have something to do at home as well, not just play – pupils thoughts 

and teachers intentions with homework 

Man	  ska	  ha	  någonting	  
att	  göra	  hemma	  också	  
inte	  bara	  fritid	  –	  
elevers	  tankar	  och	  
pedagogers	  avsikter	  
med	  läxor.	  
	  
En	  jämförande	  studie	  om	  hur	  
läxor	  uppfattas	  ur	  
barnperspektiv	  och	  barns	  
perspektiv	  
Madeleine Bång 

Christina Cappelli Gonzalez 

 



 

 

Man ska ha någonting att göra 
hemma också inte bara fritid – 
elevers tankar och pedagogers 
avsikter med läxor. 
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perspektiv 
 
Madeleine Bång och Christina Cappelli Gonzalez  

Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att få en bild av hur elever från år 3 och år 4 uppfattar läxor och 
pedagogernas avsikter med dessa. Vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 
både pedagoger och elever för att kunna göra en jämförelse mellan deras uppfattningar om 
läxor. Frågorna vi ställde var helhetsorienterade och höll sig inom samma tema men det har hela 
tiden funnits utrymme för inflikade frågor under samtalets gång. Enligt pedagogerna och 
eleverna är läxan en uppgift som görs utanför skolan men som är knuten till skolarbetet. 
Pedagogerna anser att läxan är till för repetition, färdighetsträning och att öva att ta ansvar. 
Eleverna menar att läxan är till för att pedagogerna ska veta vad de klarar av, och att de ska lära 
sig något. 
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Inledning 

Läxor är något som präglat skolan i alla tider. Trots att det inte finns något skrivet om läxor i 
skolans nuvarande styrdokument har de en central roll. Debatten handlar ofta om läxans vara 
eller icke vara och sällan förs diskussioner om hur elever uppfattar läxor. Ett fåtal skolor har 
idag valt bort läxor vilket bryter mot de flesta skolors förhållningssätt gentemot detta. Under vår 
egen skolgång samt verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi inte sett att diskussioner kring 
läxor har uppkommit varken i klassrum eller i lärarrum. Därför blev vi nyfikna på vilken 
uppfattning lärare och elever har om läxor.   

Bakgrund 

Historik 
År 1561 benämns ordet läxa för första gången i svensk skrift. Under denna tid var en läxa texter 
ur bibeln som lästes upp under gudstjänster. Ordet läxa kommer från fornsvenskans lektia, lexa 
som betyder läsning (Nationalencyklopedin 2009). Läxan har följt undervisningen i snart 
femhundra år. Den tidigaste formen av undervisning utfördes av präster. Den gällde då alla i 
församlingen och skedde genom husförhör. Det var viktigt att alla kunde sin bibel. Man kan i 
detta sammanhang tänka på scenen i Emil i Lönneberga då pigan Lina i ett husförhör avslöjades 
med att hon inte hade gjort sin läxa eller lärt sig skriften och därmed drog skam över gården. 
 
Ordet läxa har en delad definition. Enligt Nationalencyklopedins internetversion är läxa en 
synonym till ordet hemuppgift där beskrivs läxan som en […] avgränsad skoluppgift för 
hemarbete särskilt om visst textstycke som skall läras in (Nationalencyklopedin 2009). Den 
andra definitionen av ordet har en mer negativ innebörd, som en tankeställare, - nu har du allt 
fått dig en läxa. De båda definitionerna används kontinuerligt, både inom skolan och i 
vardagligt tal (Nationalencyklopedin 2009).  
Jan-Olof Hellsten, skolforskare från Uppsala Universitet, pedagog, gymnasierektor, definierar i 
sin avhandling, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt. En studie av hur 
grundskoleelevers arbetsmiljö skapas – förändras – förblir som den är, läxan som ett arbete 
som inte sker under lektionstid. Han menar vidare att en läxa omfattar fyra olika perspektiv, 
läraren ger den som uppgift och eleverna accepterar den, eleverna tolkar uppgiften, eleverna 
arbetar med läxan, läxan förhörs eller används på annat sätt (Hellsten 2000:120). Det som 
Hellsten ser som perspektiv skulle också kunna ses som fyra faser i ett pågående arbete kring en 
läxa där elever och pedagoger har olika roller. 
 
Om vi gör ett nedslag i internationella studier visar läraren och journalisten John Buell i sin bok 
Closing the book on homework: enhancing public education and freeing family time, hur synen 
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på läxan har varierat i USA. Främst hos arbetarklassen har inställningen gentemot läxor varit 
negativ, då de påstått att tiden som barnen skulle lägga ner på läxor, inkräktade på den tid där 
föräldrarna behövde hjälp med arbetet i hemmen. Så småningom argumenterades det för att 
läxan var en hälsofara. De trodde att läxan gav upphov till stress, sömnproblem, missbildningar 
och ansträngd syn. Ett annat argument som användes gentemot läxan var att barnen förlorade 
dyrbar lektid som ansågs vara en viktig faktor i barns goda utveckling i den då aktuella 
forskningen. Detta medförde att det 1930 uppkom en organisation enbart för att avskaffa läxor. 
De började se skolan som en arbetsplats, vilket medförde att allt skolarbete inklusive läxor, 
skulle utföras inom skolans område och övervakas av den kompetente läraren (Buell 2004:35–
41). 
 
Även i Sverige har synen på läxan ändrats över tid och det kan man studera i de olika 
styrdokumenten. I läroplanen för grundskolan 62 finns en beskrivning på hur läxor bör ges i de 
första årskurserna. 
 
Vid hemuppgifter i anslutning till bokligt betonade studier är det av vikt, att eleverna får råd 
och träning i studieteknik. Ofta torde eleven vara betjänt av att även föräldrarna, då så kanske, 
får studieteknisk information. Inlärning i hemmet skiljer sig inte i något väsentligt från 
inlärningen i skolan (Läroplan för grundskolan 1962:59).  
 
I läroplanen för grundskolan 69 skrivs följande 
 
Hemuppgifterna bör i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna. Skolledningen 
har ett ansvar för att detta också blir förverkligat. De frivilliga hemuppgifterna kan innebära 
såväl individuella åtaganden som gruppåtaganden (Läroplan för grundskolan 1969:71). 
 
Det sker en förändring i läroplanen för grundskolan 80 där läxorna återigen får ett större 
utrymme än i tidigare styrdokument. I sin beskrivning är de tydligare med hur man ger elever 
läxor. 
 
Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna ta ansvar för en 
uppgift […] Hemuppgifter bör också utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till sådana övningar 
och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och färdigheter (Läroplan för 
grundskolan 1980:50).  
 
I den senaste läroplanen för grundskolan 94 saknas begreppet läxa. Det går att läsa att eleverna 
ska lära sig att ta eget ansvar för sina studier men det blir då en tolkningsfråga för den enskilde 
pedagogen om det är genom läxan eleven ska lära sig att ta ansvar (Läroplan för grundskolan 
1994). 
 
Läroplanen för grundskolan 62 beskriver hur pedagoger bör ge läxor. Läroplanen för 
grundskolan 69 anser att hemuppgifterna ska vara frivilliga för eleverna. Läroplanen för 
grundskolan 80 går tillbaka till hur pedagoger ska ge läxan där det skrivs att hemuppgifter ska 
utgöra en del av skolans arbetssätt, lära eleverna ta ansvar för uppgifter och att befästa 
kunskaper och färdigheter. Läroplanen för grundskolan 94 nämner inte läxan alls. 
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Tidigare forskning 

I dokumentären Om barn. 15 läxor eller inga alls? Får man ta del av Skarpnäcks fria skolas syn 
på läxor. Det som skiljer Skarpnäcks fria skola från majoriteten av de svenska skolorna, är att 
den är läxfri. (Utbildningsradion 2004). Vi är medvetna om att det finns variationer mellan 
skolors syn på läxor men har valt att bortse från det i vår studie. Vi har gjort ett nedslag i 
tidigare forskning som rör läxor och valt att redogöra för det som känns mest relevant för vårt 
ämne. Den som tycks dominera i svensk forskning om läxor är Jan-Olof Hellsten. I hans 
avhandling Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt. En studie av hur grundskoleelevers 
arbetsmiljö skapas – förändras – förblir som den är beskriver han hur han utförde deltagande 
observationer med en årskurs åtta. Under observationsperioden tog han del i deras undervisning 
och utförde prov och läxor precis som eleverna. Under den här perioden upplevde han att läxor 
upptog en stor del av elevernas arbetstid (Hellsten 2000:52–55). 
 
Hellsten har också skrivit en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige, Läxor är inget att orda 
om - Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur. Han beskriver läxan som ett 
dominerande inslag i skolan, men det finns lite skrivet om läxor i styrdokumenten, texter under 
lärarutbildningen och i lärarhandledningar. Han skriver även att det finns vissa skillnader i de 
internationella forskningstexterna. Några forskare fann positiva samband mellan resultat och 
läxor, medan andra inte fann några samband alls eller endast negativa samband. Hellsten menar 
att många forskningsrapporter har undersökt läxan som fenomen onyanserat utan att ta hänsyn 
till läxans innehåll, struktur, omfång och bakgrund. Vilket innebär att vissa forskare ser det de 
vill se och kanske utifrån rådande politiska svängningar kring läxor (Hellsten 1997:210).  
 
Den senaste forskningen som kan knytas an till vår studie är barnforskaren Lucas Forsberg från 
Linköpings universitet avhandling, Involved Parenthood Everyday lives of Swedish middles-
class families, om hur 16 svenska medelklassföräldrar förstår och utformar sitt föräldraskap i 
vardagen. Där har han fokuserat på hur föräldrar engagerar sig i barnens omsorg och skolgång. 
Forsbergs forskning har visat att läxor upptar en stor del av familjernas vardag där förhandlingar 
ständigt förs mellan föräldrar och barn. Föräldrarna i studien tar ansvar för sina barns läxor men 
barnen accepterar inte det utan vill själva bestämma över hur och när de ska göra sina läxor, 
vilket gör att konflikter uppstår. Enligt de föräldrar Forsberg intervjuat är läxan en viktig uppgift 
som pedagogerna ger barnen. It is the child’s duty to make the homework, but the parent´s duty 
to see that it is done (Forsberg 2008:148). Han menar att föräldrar reglerar sina egna barns tider 
genom läxan och att skolan i sin tur reglerar familjernas tid genom läxan (Forsberg 2009:141–
157). 

Forskning kring elevers syn på läxor 
Hellsten vars arbete vi har nämnt ovan har i sin avhandling Skolan som barnarbete och 
utvecklingsprojekt liknat läxan vid två berättelser där den ena berättelsen är romansen och den 
andra är tragedin. Utifrån läxan som romans menar Hellsten att pedagogerna tänker sig att 
eleven gör läxan personlig och utvecklar sitt lärande genom den utifrån tidigare tillägnade 
kunskaper. Utan att ha fått instruktioner ska eleverna förstå hur de ska läsa läxan och veta vad 
pedagogen vill få ut av den vid ett senare läxförhör. Läxan är klar när eleven har förstått 
helheten av den och samordnat den med sina egna erfarenheter (Hellsten 2000:189–192). 
 
I läxan som tragedi tänker sig Hellsten att pedagogen är huvudpersonen, eleverna är de som inte 
kan något och pedagogens uppgift är att fylla dem med kunskap. Läxan blir aldrig klar för det 
finns alltid nytt att lära, läxorna tar aldrig slut. Hellsten anser att läxan är en konkret uppgift 
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men den har inga begränsningar vilket gör att den som funktion är en kombination av en 
utformad uppgift och elevens ambition (Hellsten 2000:189–192). 
 
Ingrid Westlund fil. dr i pedagogik vid Linköpings universitet har i sin rapport Läxberättelser - 
läxor som tid och uppgift studerat texter från elever i år 6 och år 8 om hur de tänker om tid. 
Eleverna fick skriva och/eller rita hur de uppfattar sin egen tid. Hon bad inte eleverna att 
specifikt skriva om läxor men flertalet elever valde ändå att göra det. I studien såg hon att 
eleverna är medvetna om varför de har läxor och att orsakerna varierar men att vissa orsaker är 
mer framträdande än andra. Många elever gav uttryck för ilska, frustration, sorg, trötthet och 
uppgivenhet i de texter som handlade om läxor. Vissa elever konstaterar att de har fått läxor för 
sina synders skull. Somliga elever ser det som ett krav från lärare och föräldrar att göra läxan, 
samt att de inte har någon möjlighet att påverka den organisatoriska verksamheten som skolan 
utgör vilket medför en ojämn arbetsfördelning. För eleverna blir tiden för läxor och fritid 
densamma och det blir obalans mellan skoltid och fritid. Följden kan då bli att läxan påverkar 
elever olika på individnivå. För elever som har höga ambitioner och kräver perfektionism är 
läxan ett ständigt arbete. För elever med dålig självdisciplin eller dålig planeringsförmåga kan 
det innebära att de känner skuld över att de inte gör läxan. Enligt Westlunds studie är elevernas 
definition av läxor […]något (uppgift) som tar tid av hem- och fritiden (Westlund 2004:43–64).  
 
Eva Österlind fil. dr i pedagogik har i sin rapport och uppföljningsstudie för Högskolan Dalarna, 
Elevers förhållningssätt till läxor utifrån högstadieelevers förhållningssätt skrivit att en 
majoritet av dessa elever hon har intervjuat är emot läxor. Hon påpekar samtidigt att synen på 
läxor varierar hos dem utifrån ett barns perspektiv. Ord som bestraffning, tradition och 
oumbärliga för utvecklingen dyker upp bland dessa elever. Elevernas beskrivningar har blivit 
väldigt ensidiga, då läxan antingen beskrivs som bra eller dålig medan Österlind själv tycker sig 
se något där mittemellan och även som en del utav disciplineringsprocessen som sker i skola 
och samhälle. I och med att alla elever är så olika och har olika förutsättningar och familjestöd 
är det inte konstigt att eleverna är så oense om läxans roll och den faktiska kunskapen som den 
ger eller inte ger menar hon (Österlind 2001:27–59). 
 
I internationell forskning har Pamela M. Warton docent på Macquarie University gjort 
intervjustudier med barn i Australien och skrivit en avhandling The Forgotten Voices in 
Homework: Views of Students. Warton påpekar i sin intervjustudie att elever i de yngre åldrarna 
inte riktigt förstår syftet med varför de har läxor men att de vet att de lär sig något. Medan de 
äldre eleverna förstår och accepterar syftet med läxan som deras pedagoger ger dem (Warton 
2001:155–165). 
 
De likheter vi ser i Westlunds och Hellstens studier är att elevernas skoltid och fritid hör 
samman och att läxor är ett krav från skolan. Österlinds studie visar att äldre elever är kritiska 
till läxor. Warton anser att medvetenheten angående läxor skiljer sig mellan äldre och yngre 
elever. Detta kan bero på att de har olika utgångspunkter i sin forskning. I den forskning vi har 
tagit del av har vi noterat att den övervägande handlar om äldre elevers uppfattning om läxornas 
betydelse. 
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Forskning kring pedagogers syn på läxor 
Hellsten har i sin forskning Läxor är inget att orda om. Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk 
litteratur gjort en granskning av vad en läxa kan stå för. Han har kommit fram till att begreppet 
läxa innefattar sju olika betydelser utifrån pedagogers syn på läxor. Med dessa betydelser visar 
han hur pedagoger organiserar och strukturerar läxorna. Enligt Hellsten kan läxan ses som: 
 

• en förberedelse  
• en tidsstruktur  
• ett sätt att organisera barnens fritid  
• en kontroll över kunskapsutvecklingen  
• omsorg och kontakt mellan skola och hem  
• en identitetsmarkör och statusmarkör  
• en arbetsprestation  

(Hellsten 1997:211–214). 

 
Westlund skriver i boken Läxan - en svårfångad företeelse att i Sverige är det ett fåtal som 
forskat kring ämnet. Den mesta forskningen har sin fokus på lärare och andra vuxnas 
uppfattningar om läxor. Det finns endast ett fåtal studier om elevers syn på läxor (Westlund 
2007:81). Hon beskriver läxan som en möjlighet utifrån en vuxenposition och som en brist 
utifrån en elevposition. Westlund menar också att det blir svårt för elever och vuxna att 
samarbeta kring läxan när de har så olika bilder av läxan som fenomen. Tabellen nedan visar de 
skillnader vuxna och elever har i sin uppfattning om läxor. Utifrån en vuxenposition kan man se 
det positiva i vad eleverna lär sig genom läxan och utifrån elevpositionen ser man det negativa 
att det är plugg, ointresse och kontroll av tid. 
 
Vuxenposition Elevposition 

Öva färdigheter Plugga mer på eng, ma, sv och so 
Öka engagemanget för skolan Visat ointresse för skolan 
Lära sig ta ansvar/disciplin Försakar inte fritidsintressen 
Lära sig planera tiden på ett 
effektivt sätt För att de inte planerar/prioriterar 
Tänka långsiktigt/karriärplanering Lever i nuet 
Främja kontakt hem och skola För att föräldrar förhör       

(Westlund 2007:84) 
 
Warton har liksom Westlund sett att det finns en skillnad i vuxnas och elevers sätt att se på 
läxan. Warton menar att länken mellan det som ska läras och den uppvisade förbättringen av 
uppgiften är självklar för pedagoger och föräldrar, men oftast inte för eleverna i de yngre 
åldrarna. Warton påpekar att läxan oftast utgår från ett vuxenperspektiv (Warton 2001:155–
165).  
 
Det vi kan se är att pedagoger ger läxor av olika orsaker. Vuxna ser läxan som en tillgång för 
vidare kunskapsutveckling, samtidigt som varken forskning eller pedagoger kan intyga att 
läxans syfte uppfylls. I och med att de flesta elever lever i nuet, blir det svårt att se läxan som en 
tillgång till vidare studier. Eleverna gör läxan för de vuxnas skull.  
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Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att belysa hur eleverna uppfattar läxornas syfte och 
lärarnas avsikter med dessa. Då forskning om läxor, mestadels har gjorts utifrån ett 
vuxenperspektiv, har vi valt att undersöka och att ta reda på barns perspektiv kring läxor.   

Frågeställningar 

Hur uppfattar eleverna pedagogernas avsikt med läxor?  
Vad har pedagogerna för avsikter med sina läxor?  
Hur förhåller sig elevernas uppfattning om läxornas syfte i relation till pedagogernas? 

Perspektiv 

Läxan utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Roger Säljö professor i pedagogik har i sin bok Lärande i praktiken (2000) vidareutvecklat det 
sociokulturella perspektivet utifrån Lev Vygotskijs kulturhistoriska skola. Säljö menar att 
människor skaffar sig kunskap och utvecklas i ett socialt samspel. I skolan lär eleverna genom 
det sociala samspelet tillsammans med varandra och pedagoger (Säljö 2000).  
 
Säljö anser att lärande huvudsakligen handlar om vilka erfarenheter människor och grupper tar 
med sig från sociala situationer som de sedan använder i framtiden. Vidare menar han att 
människan är ett läraktigt släkte då ett av de mest utmärkande dragen hos människan är 
förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida kontexter. Förutom i skolans 
miljö och utformning påpekar han även att människan lär i andra miljöer och sammanhang i 
samhället, bland annat genom språket och kommunikationen. När vi inte förstår något i vår 
omgivning behöver vi kommunicera för att öka vår förförståelse och förståelse för det vi inte 
känner till (Säljö 2000:13).  
 
Läxan är en uppgift som inte görs i skolan. Den kan göras hemma eller på annan plats. Många 
pedagoger har en förväntan av att läxan görs med stöd av föräldrar. En konflikt uppstår då 
pedagogernas avsikter är att eleverna ska få hjälp hemifrån med en uppgift. Om elever inte har 
detta stöd måste de själva göra läxan. Har eleven ingen att kommunicera med kan det bli svårt 
att utföra detta och samtidigt lära sig något.  
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Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen 
och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya 
kommunikativa sammanhang (och byggs in i artefakter, vilket är en annan av mina huvudteser) 
(Säljö 2000:9). 
 
I det här citatet tolkar vi att vår kunskap blir bekräftad när vi talar med andra personer. Denna 
interaktion blir även bekräftad då vi tar del av det skrivna ordet. Vi befäster sedan kunskaperna 
och vid nya samtal använder vi det vi har lärt oss. För elever som får hjälp med sina läxor 
befäster de sina kunskaper tillsammans med andra personer och de har möjlighet att 
kommunicera och tänka kring vad de ska lära sig. Har inte elever de förutsättningarna fråntas 
möjligheten att kunna fördjupa eller inta ny kunskap. 
 
I det sociokulturella perspektivet är språket, kommunikation, samspel och den kultur vi befinner 
oss i viktiga delar där Säljö använder begreppet mediering som en helhet för dessa delar. Med 
detta begrepp menar han att utifrån det sociokulturella perspektivet, lär vi oss ständigt genom ett 
samspel med andra utifrån den kultur vi befinner oss i. Språket har en viktig plats för hur vi 
kommunicerar med de personer som finns i vår närhet (Säljö 2000:81).  
 
I arbetet med barn inom skolan blir begreppet mediering väldigt påtagligt. Hur 
kommunikationen mellan pedagogerna och eleverna sker och om eleverna förstår vad 
pedagogerna menar kan bli avgörande, då eleverna genom kommunikation, språket och den 
befintliga kulturen bygger upp sina kunskaper. Med det sociokulturella perspektivet och 
mediering som verktyg har vi tolkat de intervjuer vi gjort för att försöka få svar på våra 
frågeställningar.  

Barnperspektiv och barns perspektiv 
I Pedagogisk forskning i Sverige (2003 nr 1–2) finns det ett antal artiklar som behandlar 
barnperspektiv och barns perspektiv och vi har utgått från tre av dessa då vi beskriver 
perspektiven. Gunilla Halldén beskriver barnperspektivet som något där vuxna tolkar och 
återger barns perspektiv (Halldén 2003:12–23).  Birgitta Qvarsell håller med Halldén om detta 
men hon ser också att barnperspektiv helt kan utgå från hur vuxna ser på barn (Qvarsell 
2003:101–113) I Att närma sig barns perspektiv skriver Eva Johansson att barns perspektiv 
utgår från barnens egna erfarenheter och uttryck för dessa. Perspektiven skiljer sig beroende på 
vem som utformar dem (Johansson 2003:42–57). Halldén menar att dessa perspektiv hör 
samman då man som vuxen tolkar barnperspektiv utifrån deras kontext. Som vuxen har man en 
begränsad förståelse för barns perspektiv i och med den egna erfarenheten och förförståelsen 
man innehar. (Halldén 2003:12–23).  

 

Vi har valt att intervjua elever om deras uppfattning om läxors innebörd och om de förstår 
pedagogernas avsikter med dem. Vi var intresserade av att försöka förstå hur detta uppfattas 
utifrån barns perspektiv. Då det är vi vuxna som tolkar materialet, är det svårt att frångå vår 
egen förförståelse och de erfarenheter som vi själva bär med oss. Vi utgår från Halldéns tankar 
och detta medför att vi, i vår tolkning av elevernas svar, inte kan frångå att tolka utifrån ett 
barnperspektiv. 
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Metod 

Hermeneutik 
Utifrån Per-Johan Ödmans bok Tolkning, Förståelse, Vetande – Hermeneutik i teori och praktik 
har vi använt oss av hermeneutiken som en metod för att tolka och analysera de transkriberade 
texter vi fått fram utav våra intervjusamtal, med elever och pedagoger. Hermeneutik kommer 
från ordet hermeneuein som betyder ”att tolka”. 
 
Att tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något som något 
(Ödman 2005:44).  
 
Alla människor har olika erfarenheter som skapat och bildat tankar, åsikter och förutfattade 
meningar hos oss. Detta leder till att då vi ser på nya händelser eller ska tolka dessa, är det 
ofrånkomligt att undgå sin historik och den nya förståelsen grundas på de erfarenheter vi har 
(Ödman 2005:10). 
 
Vi valde också att utgå ifrån Heléne Thomssons bok Reflexiva intervjuer. Där vi gjorde tolkande 
och reflexiva intervjuer. Med detta begrepp menar Thomsson att intervjuerna är omväxlande 
eftertänksamma och spontana vilket innebär att varje fas i intervjuarbetet sker under reflexion 
(Thomsson 2008:39–40)  

Förberedelser och genomförande 
Den skolan vi valde att utföra vår undersökning på är enparallellig, från förskoleklass till år 6. 
Läxor är något som förekommer i varje klass. För att begränsa oss valde vi ut elever från år 3 
och år 4 med respektive klassföreståndare. Vi valde att intervjua fyra elever i varje klass i 
grupper om två, samt de två pedagogerna individuellt, vilket resulterade i sammanlagt sex 
intervjutillfällen.  
 
Syftet med att göra intervjuer med både pedagoger och elever var att kunna jämföra pedagogers 
och elevers uppfattning om läxor. Vi utförde därför en kvalitativ undersökning där vi efter 
transkriberingen skulle försöka se och förstå vad det var som visade sig i texterna. En kvalitativ 
undersökning innebär att man begränsar och fördjupar sig inom ett specifikt område, genom 
intervjuer och textanalys av insamlad data (Repstad 2008:13–15). De frågor vi ställde till 
eleverna och pedagogerna hade vi bearbetat med utgång från vår frågeställning i studien. Vi 
valde att ha vår frågeställning som de analytiska frågorna. Med analytiska frågor menar 
Thomsson, frågor som finns med i bakgrunden, ifrån start, i varje intervjustudie.  
 
Det är inte en fråga som man kan ställa i en intervjusituation, utan bara en fråga som den som 
gör undersökningen själv har i sitt huvud och i sina papper. I själva intervjusituationen frågas 
det istället efter upplevelser[…] tankar efter kring vad som varit bra och dåligt […] (Thomsson 
2008:59).  
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De analytiska frågorna kommer vi använda oss av när vi ska tolka och analysera vår 
sammanställning av de intervjuer vi utfört. 
 
Elevurvalet har vi gjort i samverkan med pedagoger på den skola vi utförde vår studie vid. För 
att få en jämnt fördelad könsuppdelning valde vi ut två flickor respektive två pojkar i varje 
årskurs.  
 
Vi har utfört intervjuer som är helhetsorienterade, vilket betyder att frågorna håller sig inom 
samma tema. Eleverna fick sju frågor (bilaga 1) och pedagogerna fick sex frågor (bilaga 2). 
Samtidigt har det funnits utrymme för inflikade frågor under samtalets gång (Repstad 2008:86–
87). 
 
Att utföra intervjuer medför att det blir en ojämn maktfördelning mellan de personer som 
intervjuar och de som blir intervjuade. Det kan liknas vid ett förhör, intervjun blir aldrig 
jämställd mellan dessa två parter (Kvale 2009:20). I samhället har vuxna mer makt än barn och 
det hade vi i åtanke, därför valde vi att intervjua eleverna i grupper om två. Vi presenterade oss 
trots att de flesta känner oss sedan tidigare. Vi berättade varför vi ville intervjua dem och att 
deras berättelser var viktiga för vårt arbete. Intervjuerna gjordes under skoltid med 
pedagogernas tillåtelse och de fick välja själva om de ville bli intervjuade, ingen av dem 
avböjde då de blev tillfrågade. Samtliga elever svarade på våra frågor men ibland höll de med 
varandra genom ett jakande eller hummande. Dessa elever har vi valt att inte citera. 
 
Vi fick lov att använda skolans konferensrum då det förekom lektioner i elevernas 
hemklassrum. Eleverna fick själva välja hur och var de skulle sitta. Detta för att de skulle ha en 
möjlighet att känna sig så trygga som möjligt i den utvalda miljön. Med elevers och pedagogers 
tillåtelse spelade vi in intervjuerna med en mobiltelefon. En av oss intervjuade och den andra 
antecknade samtidigt under intervjun, om något skulle vara otydligt på inspelningen. 
Intervjuerna tog exakt femton minuter inklusive den tid det tog för oss att presentera vårt syfte, 
reglerna samt avsluta. Intervjuerna med pedagogerna skedde i deras klassrum och utfördes på 
samma sätt som med eleverna. 

Bearbetning av insamlat material 
Grundtanken med det insamlade materialet var att försöka få en bild av barns perspektiv av 
läxor, då detta intresserade oss mest. Vi har transkriberat intervjuerna och skrivit ner dem 
ordagrant, men tagit bort vissa delar i dialogerna som vi ansåg var irrelevanta då de inte svarade 
på de frågor vi ställt (Kvale 2009:197).  
 
Vi har individuellt läst igenom transkriberingen av intervjuerna för att få en förståelse för texten 
som helhet och en överblick över det insamlade materialet. Vi har sedan jämfört dessa 
individuella anteckningar och kommentarer vi gjort och sammanställt det tillsammans. Vi har 
båda haft de analytiska frågorna i åtanke, vår frågeställning, när vi bearbetade intervjutexterna. 
Vi har även utgått ifrån hermeneutiken vid textanalysen och har varit medvetna om att vi inte 
kan frångå vår egen förförståelse inför fenomenet läxor. Detta hade vi i åtanke i både resultat- 
och analysdelen (Thomsson 2008:151–158). 
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Etiska överväganden 
Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer har vi tagit i beaktning de fyra huvudkraven 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vid 
intervjusamtalen (Vetenskapsrådet 2009). Via brev kontaktade vi varje elevs vårdnadshavare, 
där vi utförligt beskrev vårt syfte med intervjuerna. Vi skulle ta hänsyn till och inte genomföra 
intervjun om föräldrar, elever eller pedagoger hade några invändningar eller motsättningar till 
detta. I mötet med eleverna presenterade vi oss och berättade om syftet med vår studie och att 
deltagandet skulle behandlas anonymt. Vi informerade alla deltagare om att uppsatsen skulle 
publiceras på Stockholms Universitets hemsida för uppsatser. Uppgifterna vi insamlat skulle 
enbart användas i denna uppsats och endast bearbetas av oss. Med hänsyn till 
konfidentialitetskravet har vi i resultatet valt att benämna eleverna som A, B, C, D, E, F, G och 
H och pedagogerna som pedagog 1 och pedagog 2.  

Metoddiskussion 
Vi har gjort en kvalitativstudie och utgått från barns perspektiv. I detta sammanhang blir 
elevernas röst viktig att höra och med denna metod kunde vi åstadkomma detta. Vi ville även 
försäkra oss om att frågorna vi ställde skulle ge oss svar på vår frågeställning och vårt syfte. Vi 
valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att få en möjlighet att under samtalens gång 
kunna ställa spontana frågor (Thomsson 2008:39–40). Vi använde oss av ljudinspelning under 
intervjuerna, vilket gjorde att vi kunde slappna av och likna intervjuerna vid ett samtala mer än 
vid ett förhör. Då vi är medvetna om den ojämna maktfördelningen en intervju innebär (Kvale 
2009:20). Vi utförde intervjuerna tillsammans och bestämde att, en skulle intervjua och den 
andra skulle anteckna, ifall något från inspelningen inte skulle höras efteråt. Vi känner att det 
har underlättat att vara två, då vi har kunnat diskutera och reflektera både enskilt och 
tillsammans (Ödman 2005:44). För att skapa en trygghet hos eleverna intervjuade vi dem i par, 
då vi var två stycken. Kanske hade svaren sett annorlunda ut om en av oss hade utfört 
intervjuerna med en elev åt gången. De elever som höll med varandra under intervjun hade inte 
haft någon att hålla med, om vi intervjuat eleverna enskilt. Även om vi inte utförde intervjuerna, 
utifrån en trygghetsaspekt, i elevernas egna klassrum, upplevde vi inte att eleverna tyckte att det 
var jobbigt att sitta i skolans konferensrum. Detta kan bero på att vi anpassade oss efter dem i 
den mån att vi lät varje enskild elev bestämma sittplats och placering i konferensrummet. 
 
Vi utförde intervjuerna med pedagogerna på samma sätt som med eleverna, men med den 
skillnaden att vi var i varje pedagogs respektive hemklassrum. Vi var två och de var ensamma 
vid intervjuerna. Kanske neutraliserades denna ojämna fördelning då den miljö vi vistades i var 
deras och inte vår. Enligt Säljö är kunskap situerad, detta innebär att om vi vid intervjuerna 
suttit vid en annan plats, hade vi troligen fått andra svar. Hur dessa svar då hade sett ut kan vi 
inte svara på.  
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Resultat 

Hur uppfattar eleverna pedagogernas avsikter 
med läxor?  
Vi har sammanställt åtta elevers svar på våra frågor (se bilaga 1). För att begränsa oss har vi i 
resultatdelen i vår undersökning valt ut tre av de sju frågorna vi ställde till eleverna. Frågorna 
två och sex var konstaterandefrågor där eleverna svarade ja eller nej, därför valde vi att inte ta 
med dessa i vårt resultat. Frågorna fem och sju gav svar som ledde in på andra områden kring 
läxor än det som var relevant för vår undersökning. Alla elever i vår undersökning har läxor och 
för att försöka fånga elevernas tankar kring läxor och om de har uppfattat pedagogernas avsikter 
med läxan, frågade vi eleverna följande: Vad är en läxa? Varför får elever läxor av lärare? Vad 
lär du dig genom att göra läxor?  

Vad är en läxa? 

Elev A - En uppgift som man lämnar in en viss dag.  
 
Elev C - Typ som en mattebok fast man tar hem den.  
 
Elev D - Det är uppgifter man lär sig typ på ett papper eller böcker som man får ta hem och 
jobba med så att man lär sig extra.  
 
Elev E - Man vill inte att man ska glömma bort det man har lärt sig i klassrummet så man får ta 
med sig lite utav det hem. Extra arbete kan man kalla det också.  
 
Elev H - Någonting som man gör, man måste göra.   
 
Dessa elever ser ut att ha en snarlik uppfattning om vad en läxa är. De beskriver bland annat 
läxan som en uppgift eller ett arbete som man utför efter skoltid och främst i hemmet. Det är 
något man jobbar extra med, något som inte ska glömmas bort. Elev H skiljer sig ifrån de andra 
säger att det är någonting man gör och tillägger man måste göra.  

Varför får elever läxor av lärare?  

Elev A - Man ska lära sig någonting. 
 
Elev B - Man ska ha någonting att göra hemma också inte bara fritid.  
 
Elev C - Lära oss bättre och bli smartare så vi kan gå uppåt. 
 
Elev F - För att läraren ska veta att man klarar av det där och inte har glömt bort det som har 
hänt i klassrummet. Om man inte klarar det så får man träna på det lite mer också.  
 
Elev G – För att man ska lära sig mer.  
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Här påpekar eleverna att det är strävan efter mer kunskap som är den främsta orsaken till varför 
man får läxor utav lärare. Det finns någonting att lära sig med läxorna. Samtidigt kan man se att 
elev F förklarar läxan som en uppgift man gör åt läraren för att denne ska kunna kontrollera 
kunskapen hos eleven. Den görs enligt F också för elevens egen skull och den individuella 
träningen. Elev B tänker sig att de får läxor för att ha någonting att göra inte bara fritid, som en 
reglering av elevens tid.     

Vad lär du dig genom att göra läxor?  

Elev B - Matte brukar vi oftast ha sen har vi veckans ord, så ska man skriva meningar till ehm, 
ord vi skriver upp i en bok, sen ska vi träna på dem orden och kunna dem och engelska (…) fast 
då skriver vi inga meningar. Då är det bara att kunna stava det. 
 
Elev E - Vi lär lite till av vad vi lär oss i klassrummet utan alltså om vi har lärt oss typ hälften i 
klassrummet så lär vi oss typ ¼ till utav en läxa, för där så lär man ju sig antingen på nästa 
läxa eller i klassrummet dagen efter. 
 
Elev F - Svenska läxor lär man sig att skriva och hur man lär sig att skriva finare eller kunna 
stava bättre.  
 
Elev G - Man lär sig nya saker och matematik.  
 
Elev H – Matte å gånger å jätte mycket. 
Eleverna säger att de lär sig veckans ord, stavning, skriva meningar, matematik och gånger. Vi 
tolkar att eleverna tycker att de lär sig mycket i de olika ämnena med hjälp av läxan. Men det är 
få som beskriver vad de konkret lärt sig. 

Vad har pedagogerna för avsikter med sina 
läxor?  
Pedagogerna svarade väldigt utförligt på våra frågor därför valde vi att citera de delar ur svaren 
vi tyckte var relevanta för vår studie (se bilaga 2). Vi har valt bort att redovisa vissa frågor. 
Anledningen till detta var att när vi analyserade resultatet insåg vi att svaren går in i varandra.  

Vad är en läxa?  

Pedagog 2 - Oj oj det börjar inte enkelt direkt,(skratt) en läxa ja en läxa e väl en, en uppgift som 
dem, som eleverna ska göra hemma, eller någon annanstans men inte, inte under lektionstid i 
alla fall. Ehm och som tycker jag helst ska vara någonting som anknyter till det vi jobbar med 
förstås. Att man jobbar med ett moment och sen så får man en läxa som tränar på det momentet 
inom vilket ämne det nu e då.  
 
Pedagog 1 - En läxa är en uppgift som, eleverna får som, gärna ska ha anknytning till det vi 
håller på med, och där dem har en chans att… lite mera få fördjupa sig och utveckla sig eeh sen 
får läxan inte vara för omfattande heller så att det blir en, en press och en plåga så att oftast är 
dem ganska lätta men. 
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Båda pedagogerna ser läxan som en uppgift vilken ska ha en anknytning till det de arbetar med i 
skolan. Skillnaden ligger i hur de ser på uppgiften, pedagog 2 ser det som träning i redan 
innehavd kunskap och repetition. Pedagog 1 ser läxan som ytterligare fördjupning och 
utveckling hos eleverna. 

Vad tror du eleverna svarar på samma fråga om du generaliserar? 

Pedagog 2 – Ehm, de svarar nog också att det är någonting man gör hemma, tror jag. Och 
(paus) vet inte om de skulle ha så mycket mer svar faktiskt. Det beror väl på vad de tycker om 
dem, några kanske tycker att låt säga att det är någonting jobbigt som man måste göra till 
exempel eller några kanske säger att de tycker är något som är roligt, det beror väl lite på vad 
dem har för uppfattning själv. 
Pedagog 1 – Jaa att det är någonting som ja att det är så självklart att dem ska ha en läxa, 
därför att (andas djupt) när dem börjar så vill dem ha en läxa.  
 
Pedagog 2 har flera funderingar på elevernas svar, om att det är något man gör hemma, något 
man kan tycka är jobbigt eller roligt. Pedagog 1 svarar inte på frågan då hon säger att eleverna 
tycker att läxan är en självklarhet i skolan. 

Vad grundar du dina läxor på? 

Pedagog 2 – varför liksom? […] som jag sa att de ska träna vidare då på det, det vi håller på 
med. […] engelskaglosor och de handlar ju då om att träna in orden […] att just den 
färdighetsträningen hinner vi inte med […]. Och sen är det också för att föräldrarna ska få 
inblick i vad vi gör […] förhoppningsvis kan hjälpa till då också. 
 
Pedagog 1 – Ja dem grundar jag ju då på det är att utifrån det materialet som vi håller på 
med[…] det är viktigt att de har en skrivläxa för det tycker jag att att ehm att det är en extra 
vinst med att de sitter och skriver hemma också. De kan faktiskt få lite hjälp utav sina föräldrar 
och deras föräldrar är också med i deras utveckling. 
 
Pedagog 2 anser att de inte hinner med sådant som behöver färdighetstränas och att vissa läxor 
bygger på det. Pedagog 1 ser skrivläxa som en extra vinst då eleverna övar hemma också. Båda 
pedagogerna har en förväntan på att föräldrarna ska engagera sig i sina barns skolgång genom 
läxan. 

Vad anser du att eleverna lär sig genom läxan? 

Pedagog 2 - Ehm, ja det är ju framförallt den här färdighetsträningen då som man behöver just, 
[…] mycket stavning och ord och sånt där[…]när det gäller matteläxan så vet jag inte direkt 
om de lär sig mer på just de läxorna[…] men förhoppningsvis så är det väl då så att dem som 
inte riktigt har lärt sig allting i skolan får en chans å lära sig det hemma också.  
 
Pedagog 1 – Ja framför allt så tror jag att… att det inte skulle gå nästan att ha läsinlärningen 
om jag inte hade läxor hemma […] det allra viktigaste tycker jag är att… att man har en uppgift 
som […] man ska ha klarat av till ett visst datum,[…] Det blir en chock annars om jag inte gav 
dem läxor och så kom dem till… till ett högre stadium i skolan och så skulle dem liksom börja 
träna in den grejen att försöka lägga upp sin tid tillsammans med sina föräldrar så att dem 
hinner göra läxorna. 
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Vi tolkar det som att båda pedagogerna anser att eleverna behöver färdighetsträning för att lära 
sig nya ord, kunna stava bättre och lära sig läsa. Pedagog 2 ser också att om eleverna inte lärt 
sig allting i skolan har de en chans att lära sig hemma också. Pedagog 1 anser att de ska lära sig 
att ta ansvar genom att ha en läxa klar till en viss dag och ser det momentet som en träning inför 
högre stadier. Eleverna ska också lära sig att planera sin tid tillsammans med föräldrarna. 

Analys 

Elevers syn på läxor 
När vi frågade eleverna vad är en läxa svarade några elever att det är en uppgift man lämnar in 
en viss dag, böcker och papper som man tar hem och jobbar med, ett extra arbete. Ingrid 
Westlund skriver att alla eleverna i hennes undersökning är medvetna om varför de har läxor 
(Westlund 2004:46–64). I vår intervju visade elev H på motsatsen genom sitt svar Någonting 
som man gör, man måste göra. Eleven konstaterar att det är något man gör, läxan är accepterad 
för vad den är. Man kan tolka svaret som att eleven inte har en tydlig bild av vad en läxa är. 
Denna skillnad kan bero på, det tas även upp i den forskning som Warton har gjort i Australien, 
att en faktor till förståelsen är åldersrelaterad. I sin forskning konstaterar hon att yngre elever 
har svårt att förstå syftet med läxor (Warton 2001:155–165). I det sociokulturella perspektivet är 
kommunikation en av de viktiga delarna. Om det råder brist på kommunikation mellan 
pedagoger och elever kan det vara svårt att förstå vad en läxa är. Det kan även vara svårt för 
eleverna att ifrågasätta om läxan är bra eller inte, om det inte finns plats för samtal kring läxor 
(Säljö 2000:81).  
 
På frågan varför får man läxor av lärare? Svarade de flesta eleverna att man ska lära sig 
någonting, lära sig mer, man ska bli smartare och komma uppåt, samt för att läraren ska veta 
vad man klarar av. Hellsten ser läxan som både en romans och tragedi. Utifrån de här svaren 
kan man tolka läxan som en romans. Eleverna tar hem sin läxa och utvecklar sitt lärande genom 
tidigare erfarenheter (Hellsten 2000:189–192). Elev B säger att man ska ha någonting att göra 
hemma också inte bara fritid. I den här elevens fall blir det kanske en tragedi då läxan styr över 
elevens tid utanför skolan och eleven kan ha svårt att begränsa läxan (Hellsten 2000:189–192). 
Ingen elev uttryckte ilska, frustration eller uppgivenhet som Ingrid Westlund gav uttryck för i 
sin forskning. Det kan bero på att de elever hon studerade var äldre än de elever vi intervjuade. 
Förutsättningarna för yngre och äldre elever kan se olika ut, då kraven från omgivningen kan 
vara högre på de äldre eleverna. Eleverna i Westlunds studie definierade läxor som […] något 
(uppgift) som tar tid av hem- och fritiden (Westlund 2004:43). Det som elev B ger som svar kan 
också ses som en liknande definition som i Westlunds studie. Om man tänker på eleven som 
säger, att man inte bara ska ha fritid, kan man tolka det utifrån Forsbergs forskning där han 
menar att föräldrarna reglerar elevernas tid genom läxan och familjernas tid blir reglerade av 
skolan (Forsberg 2009:141–157). Genom läxan förlängs skolans makt över elevernas tid även 
utanför skolan med hjälp av föräldrarna. 
 



 

 17 

Elevernas svar på vad de lär sig genom att göra läxan handlar om ämnen som matematik, 
svenska och engelska. De berättar om veckans ord som man ska kunna stava, skriva meningar i 
en bok, träna på dem och öva glosor. Elev F säger att man lär sig att skriva finare eller kunna 
stava bättre. Det som eleverna berättar ligger nära läroplanen för grundskolan 80 att ge eleverna 
tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och 
färdigheter (Läroplan för grundskolan 1980:50) Elev E säger att de lär sig lite till av vad de lär 
sig i klassrummet. Elev G menar att man lär sig nya saker och matematik. Enligt Säljö och det 
sociokulturella perspektivet lär man sig genom kommunikation tillsammans med andra 
personer. Vi kan tolka det som att elev G lär sig något nytt i skolan tillsammans med klassen, tar 
hem det som läxa och bearbetar den. Efter en vecka tar eleven tillbaka läxan till skolan. De tar 
upp läxan i klassen, kommunicerar med varandra och delger sina erfarenheter och får sina 
kunskaper bekräftade.  

Pedagogers syn på läxor 
Pedagogerna nämner att läxan är en uppgift vilket blir svårt att tolka då vi inte vet specifikt vad 
uppgifterna innebär, mer än att det har med pågående skolarbete att göra. 
 
På frågan vad är en läxa? svarar båda pedagogerna att det är en uppgift man gör hemma som är 
knuten till skolarbetet. Vilket kan ses som en kontroll över kunskapsutvecklingen och en 
arbetsprestation, som är två av de sju betydelser för läxa som vi nämnt tidigare att Hellsten har 
kommit fram till (Hellsten 1997:211–214). Utifrån en vuxenposition kan man se det som att öva 
färdigheter som läsning, multiplikationstabeller eller glosor (Westlund 2007:84).  
 
På frågan vad eleverna lär sig genom läxan? svarar pedagog 2 […]det är mycket stavning och 
ord och sånt […] dem som inte riktigt har lärt sig i skolan får en chans å lära sig det hemma 
också. Detta kan ses som omsorg och kontakt mellan skola och hem (Hellsten 1997:211–214). 
Här kan man tolka att pedagogen tänker sig att eleverna ska förbättra sina kunskaper genom 
läxan. För vuxna är syftet med läxan och förbättringar kunskapsmässigt självklara utifrån ett 
vuxenperspektiv (Warton 2001:155–165). Pedagog 1 svarade på samma fråga om vad eleverna 
lär sig att det nästan inte skulle gå att ha läsinlärning om jag inte hade läxor hemma[…] det 
allra viktigaste tycker jag är att… att man har en uppgift som […] man ska ha klarat av till ett 
visst datum […] Det blir en chock annars om jag inte gav de läxor […]och så kom de till ett 
högre stadium i skolan […] att försöka lägga upp sin tid tillsammans med föräldrarna så att de 
hinner göra läxorna. Med utgångspunkt från Hellstens sju betydelser av begreppet läxa har vi 
funnit att pedagogen ser det som en förberedelse inför högre stadier, en tidsstruktur då det ska 
vara klart till ett visst datum, en kontroll över kunskapsutvecklingen. Hon anser att det nästan 
inte går att ha läsinlärning utan läxor, omsorg och kontakt mellan hem och skola då eleverna ska 
lägga upp sin tid med föräldrarna. Ur en vuxenposition kan man se att eleverna övar färdigheter, 
lär sig ta ansvar/disciplin. De ska även lära sig att planera tiden och tänka 
långsiktigt/karriärplanering (Westlund 2007:84).  
 
I analysen finner vi både likheter och skillnader mellan svaren hos pedagogerna. Likheterna är 
att båda pedagogerna ser läxan som ett sätt att öva färdigheter och att det är en förlängning av 
skolans arbete samt ett arbete som sker i hemmet. Skillnaden vi kan se är att pedagog 1 lägger 
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vikt vid att det också är en variant av fostran av eleverna, där de ska lära sig att ta 
ansvar/disciplin och lära sig att planera sin tid.  
Frågan vad eleverna lär sig genom läxan kan då bli som vi tolkar det färdighetsträning, ta 
ansvar/disciplin och planera sin tid.  
 
De argument vi finner ovan för läxan går att finna i läroplanerna för grundskolan 62 och 80. I 
läroplanen för grundskolan 62 står det att ofta torde eleven vara betjänt av att även föräldrarna 
[…] får studieteknisk information. Inlärning i hemmet skiljer sig inte något väsentligt från 
inlärningen i skolan (Läroplan för grundskolan 1962:59). På frågan vad anser du att eleverna 
lär sig genom läxan? svarar pedagog 2 [...] dem som inte riktigt har lärt sig allting i skolan får 
en chans å lära sig det hemma också. Här finns det en förhoppning om att eleven fortsätter sitt 
lärande hemma. Det finns ingen skillnad i inlärning mellan skola och hemmiljö. Pedagog 1 
svarar de […] ska försöka lägga upp sin tid tillsammans med sina föräldrar så att de hinner 
göra läxorna. Här kan man se att det finns en förväntan på att föräldrarna ska finnas som stöd 
för eleverna när de gör läxan. 
 
I läroplanen för grundskolan 80 kan man läsa att hemuppgifter […] utgör en del av skolans 
arbetssätt […] att lära eleverna ta ansvar för en uppgift […] att ge eleverna tillfälle till sådana 
övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och färdigheter 
(Läroplan för grundskolan 1980:50). Här är pedagogerna överens om att läxan övar färdigheter 
och att den har anknytning till skolarbetet. Skillnaden som vi belyst tidigare mellan 
pedagogerna är när Pedagog 1 svarar att man ska ha klarat av till ett visst datum. Där hon menar 
att eleverna ska ta eget ansvar för sin uppgift. I läroplanen för grundskolan 69 står det att 
hemuppgiften bör i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna (Läroplanen för 
grundskolan 1969:71). Ingen av pedagogerna talar om att läxan är frivillig utan vi tolkar det 
som att den är en del av skolans vardag. För att se om elevernas uppfattning stämmer överens 
med pedagogernas uppfattning har vi sammanställt en jämförelse.  

Jämförelse mellan elevernas och 
pedagogernas uppfattning om läxor 
På frågan vad eleverna tror att en läxa är svarar pedagog 1 att det är självklart för eleverna och 
att det är något de vill ha när de börjar i skolan. Pedagog 2 svarar på samma fråga att hon tror att 
eleverna svarar att det är någonting man gör hemma, det är något som är roligt eller jobbigt. 
Ingen av eleverna nämner att det är självklart att få läxor. Eleverna säger att det är något man 
gör hemma men ingen antyder att det är roligt eller jobbigt. Några likheter vi kan se är att elever 
och pedagoger är överens om att det är en uppgift som ska göras hemma och inte under 
lektionstid. Några av eleverna och pedagogerna anknyter läxan till de moment som är aktuella i 
undervisningen på skolan, en vidare träning för att befästa kunskapen och repetera detta 
ytterligare utanför klassrummet. Elev H säger om läxan att det är något man gör, något man 
måste göra. Ingen av pedagogerna säger att läxan måste göras men genom att pedagogerna ger 
den och inte säger att den är frivillig så tolkar vi att eleverna måste göra den.  
 
Pedagogerna svarar att de ger läxor för att eleverna behöver färdighetsträning och att det är en 
kontakt med hemmet, där föräldrarna ses som aktiva aktörer som ska hjälpa till. Pedagog 2 
anser också att det är en extra vinst med att de sitter och skriver hemma. Eleverna svarar på 
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frågan, varför de får läxor, att de ska lära sig någonting eller lära sig mer. För att läraren ska 
veta vad de klarar av och att man inte bara ska ha fritid. Elever och pedagoger har skilda 
uppfattningar om varför elever får läxor. Eleverna tänker sig att pedagogerna ger dem läxor för 
att de ska lära sig någonting. Pedagogen ska kontrollera vad de kan genom läxan. Ytterligare en 
tanke är att elever får läxor för att ha något att göra hemma också. Pedagogernas avsikt med att 
ge eleverna läxor är för att färdighetsträna eller för att föräldrarna ska veta vad de arbetar med i 
skolan. 
 
På frågan vad de lär sig genom att göra läxan svarade eleverna att de lär sig matematik, svenska 
och engelska. De tar upp veckans ord, stavning och att skriva meningar i både svenska och 
engelska. I matematiken tog elev G upp att man lär sig gånger och nya saker. Elev E menar att 
de först lär sig något i skolan och sen lär de sig en fjärdedel till, med hjälp av läxan. Pedagog 1 
anser att hon inte skulle kunna ha läsinlärning om hon inte hade läxor. Hon ser också att de lär 
sig att göra en uppgift inom en viss tid och att det även är träning inför högre stadier inom 
skolan. Pedagog 2 uppger att eleverna lär sig färdighetsträning just med glosor, veckans ord och 
stavning. Hon är inte säker på att de lär sig något när de gör matteläxan. Eleverna och 
pedagogerna är överens när det gäller färdighetsträning i svenska och engelska samt den elev 
som berättar att de lär sig gånger i matematik vilket också kan ses som färdighetsträning. 
Eleverna uppger inte att de lär sig att göra läxor inom en viss tid och att det är en träning inför 
framtiden.  
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Diskussion 

Eleverna befinner sig i skolan mellan fem och åtta timmar om dagen beroende på ålder. Utöver 
denna tid ska de även prestera på fritiden genom att göra läxor. De båda pedagogerna tyckte inte 
att tiden räckte till i skolan och främst färdighetsträningen hade de inte klarat av utan att 
eleverna tog hem exempelvis läsläxa. En vuxen arbetar oftast inte mer än den arbetstid man får 
betalt för. Elevernas tid disponerar vuxna fritt över och fyller med arbetsuppgifter. Genom den 
maktfördelningen har inte eleverna någon större möjlighet att kunna påverka situationen. Även 
om det inte står något i dagens styrdokument om läxor, tycker vi oss se att läxan lever kvar av 
gammal tradition med grund i de äldre styrdokumenten. Den har en central och självklar roll 
idag som sällan ser ut att ifrågasättas av elever eller pedagoger. Läxa och skola har nästan 
kommit att bli synonymer till varandra. Då vi utförde våra intervjuer kunde vi se både likheter 
och skillnader i hur elever och pedagoger tänker om läxor. Likheterna som vi kan se är att både 
pedagoger och elever ser läxan som en uppgift man gör utanför skolan och att den är självklar. 
Skillnaderna mellan elevers tankar och pedagogernas avsikter med läxor kan bero på att det inte 
förs några diskussioner mellan dem om läxor. Det är en tolkning vi har gjort utifrån 
pedagogernas svar då pedagog 1 säger att läxor är en självklarhet för eleverna. I och med att det 
inte finns någon styrning från styrdokument eller ledning i skolan, blir eleverna utlämnade till 
varje enskild pedagogs tolkning kring vad en läxa ska innefatta och syftet med den. 
Pedagogernas olika tolkningar av läxorna medför att det för eleverna skapas olika 
förutsättningar. Det kan innebära att skolgången inte blir likvärdig då eleverna har olika villkor 
för att klara läxorna och utföra dessa.  
 
Flera elever kopplar läxan till det de arbetar med i klassrummet och att de tar hem läxan för att 
som elev F säger – Om man inte klarar det så får man träna på det lite mer också. Detta ger oss 
intrycket av att läxan är ett evighetsgöra, varje vecka kommer nya glosor att memorera in och 
nya matematiktal att fylla i. Hellsten skriver om läxan som en tragedi, då läxorna aldrig tar slut 
för eleverna, vilket är det som vi tycker oss se i vår undersökning också (Hellsten 2000:189–
192).  
 
Detta hör även ihop med den splittrade uppfattningen om för vem och varför man gör läxan. 
Några elever uppfattar läxan som en positiv uppgift som ger dem tid för reflektion och vidare 
fördjupning och kunskap inom det aktuella ämnet, att läxan är till för dem. Som Elev C säger 
för att Lära oss bättre och bli smartare så vi kan gå uppåt. Vilket vi tolkar på två sätt antingen 
menar eleven att man ökar sin kunskap eller att man ska slippa gå om en årskurs. Dessa 
tolkningar gör att läxan får en betydelsefull roll och att läxan får ett tydligt syfte som uppfylls. 
Samtidigt som vissa elever ser läxan som en uppgift som måste göras enbart för att pedagogen 
ger den till dem och för att tillfredställa denne. Man ska ha någonting att göra hemma också 
inte bara fritid eller för att man måste vilket gör att läxan görs för pedagogens skull. Läraren 
ger läxan som uppgift och eleverna accepterar den vilket är ett av de perspektiv som Hellsten 
menar att läxan innefattar (Hellsten 2000:120). Trots att vissa av eleverna har denna inställning 
accepteras och utförs läxan.  
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Samtidigt är eleverna medvetna om att man ska lära sig någonting med läxan men de kan 
spontant inte uttrycka vad de lär sig, eller om de lär sig, förrän vi frågar dem konkret Vad lär du 
dig genom att göra läxor? De elever som väljer en annan formulering än någonting, är elever 
som berättar vad de har för slags läxor, som matematik och glosor. Men om de exempelvis 
verkligen kommer ihåg glosorna och kan sätta in de i ett sammanhang senare, det vet vi inte. 
Pedagog 2 påpekar att hon är osäker på om eleverna lär sig något när de gör matteläxan, 
samtidigt framgår det att detta inte hindrar pedagogen från att fortsätta ge läxor. Pedagog 1 ger 
läxor som i sig inte lär eleverna någonting, utan det är ansvaret runtomkring läxan som lär 
eleverna något. Ansvaret i att ha en specifik tidpunkt för inlämning, en deadline. En 
förberedelse inför kommande uppgifter i de högre åldrarna, samt att eleverna med läxan lär sig 
att planera och förbereda sin tid och fritid. Läxan blir som en reglering i varje elevs vardag och 
liv, den ger ingen fördjupad kunskap kring ämnena som den tar upp.  
 
Vi har insett att läxan är ett komplext fenomen. Oavsett vilka avsikter pedagogerna har med 
läxorna lär sig eleverna alltid något. Om man utgår från det sociokulturella perspektivet lär vi 
oss bäst i samspel med andra (Säljö 2000:81). Pedagogernas avsikter med läxan är att den ska 
träna och utveckla kunskaper, är beroende av den omgivning som eleverna befinner sig i. I våra 
intervjuer framgår det att eleverna oftast gör läxorna själva. Detta gör att kunskapsinhämtningen 
vilar på hemmet istället för skolan, vilket kan innebära att kunskapsinhämtningen inte sker alls, 
eller i en mindre utsträckning hos vissa elever. De har då inte möjlighet till hjälp eller 
interaktion med andra i sin omgivning. Via kommunikationen ges en chans för vidare tankar 
och fördjupning kring ett ämne. Det är inte omöjligt att de elever som har möjlighet att ta hjälp 
av föräldrar, därmed lär bättre.  
 
Detta samspel kan innebära förvirring istället för utveckling hos eleven. Om den inte utförs på 
ett adekvat sätt och eleven inte får utrymme och tid för reflektion och bearbetning av innehavd 
kunskap. Då pedagog 2 säger men förhoppningsvis så är det väl så att dem som inte riktigt har 
lärt sig allting i skolan får en chans å lära sig det hemma också. Vilket är ett intressant 
påpekande från pedagogen då det inte finns någon grund för att eleverna ska behöva ta hem 
läxor i Lpo 94. Pedagogens svar kan tolkas som att ansvaret för kunskapsutvecklingen förs över 
till den enskilda eleven och hemmet. Det är ett ansvar som vi inte tycker att man ska belasta 
elever eller föräldrar med, då det är pedagogens uppgift som har utbildning och kunskaper kring 
hur elevens inlärning bäst går till och inte tvärtom.   
 
Läxan ska innefatta och täcka andra områden i skolan också. En annan orsak som pedagogerna 
uppger är tidsbristen. Eleverna hinner inte göra klart allt skolarbete under lektionstid och måste 
därför ta hem läxan. Pedagogerna hinner inte med att ha färdighetsträning i läsning och 
skrivning. Tanken med att läxan är till för att göra klart påbörjat arbete från skolan, borde då 
innebära att varje läxa är individanpassad och inte en bestående evighetsgöra. Det svåra med att 
ha tidsbrist som orsak till läxan, är att det lätt kan bli att man inte har ett konkret slut på något, 
då tiden aldrig tar slut. Blir man någonsin klar med något och utifrån vilka premisser baserar 
man detta då på? Som vi kan se definieras läxan på många olika sätt och den innefattar många 
olika tolkningar både hos pedagoger och hos elever. Vi tror att om man som pedagog ska ha 
läxor måste det ständigt föras en diskussion om varför eleverna har läxor och vad de lär sig 
genom att göra den. Viktigt är också att läxan får en uppföljning. Om man vill använda läxan 
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som en kommunikation med föräldrar och hem, bör man kanske ändra läxans utformning så att 
den främjar kommunikationen mellan elever, föräldrar och skola.  
 
Läxan är oftast utformad med uppgifter som kräver svar som ska vara rätt. Man kan tänka sig att 
eleverna och föräldrarna arbetar efter svaren istället för att det blir en dialog. Om man ska ha en 
läxa, bör man göra den mer motiverande för eleverna, istället för att använda den som repetition. 
 
Om läxan inte ska träna och utveckla ämneskunskaper utan har som syfte att reglera och skapa 
en vana att ta ansvar i elevernas liv och vardag, kan detta uppfyllas med eller utan föräldrarnas 
delaktighet. Vi förvånas över att det är så få vuxna och elever, som inte ifrågasätter läxan, 
samtidigt som vi ser hur djupt rotad den är i skolan. Läxan går i arv från vuxna till barn, 
pedagoger och föräldrar accepterar läxan för att de själva har haft den och samtidigt aldrig 
ifrågasatt den. Läxan kan ses som synonym med skolan och den lever vidare utan någon tydlig 
styrning. Samtidigt vågar ingen part bryta mönstret oavsett om man ifrågasätter den eller inte.  

Förslag till framtida studier 
Vi är medvetna om att vår studie är liten och validiteten blir begränsad i och med detta. Studien 
är inte representativ men den säger ändå något om hur läxan uppfattas utifrån barns perspektiv. 
Eftersom den forskning vi har läst är koncentrerad på äldre elever vore det intressant om det 
gjordes större studier kring yngre elever och läxor.  
 
Det vore också intressant att göra en studie ur barns perspektiv om hur elever som inte får någon 
hjälp hemifrån känner sig. Man kan tänka sig att de eleverna mår dåligt över att de och deras 
föräldrar inte uppfyller de krav som pedagogerna förväntar sig. Då det krävs av föräldrar att de 
ska behöva agera som pedagoger i hemmet. 
 
Som vi nämnt tidigare, finns det skolor som är läxfria. Det skulle vara intressant om det gjordes 
en jämförande studie om hur läxor påverkar elevernas kunskaper och vad som händer med de 
elever som inte har några läxor.   
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Bilaga 1 
 
Frågor till elever 
 

1. Vad är en läxa? 
 

2. Får du läxor av din lärare? 
 

3. Varför får elever läxor av lärare? 
 

4. Vad lär du dig genom att göra läxor? 
 

5. Hur går läraren igenom läxorna innan ni tar hem dem? 
 

6. Förstår du alltid hur man gör läxorna? 
 

7. Vad händer om du känner dig osäker på läxan? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till pedagoger 
 

1. Vad är en läxa? 
 

2. Vad tror du eleverna svarar på samma fråga om du generaliserar?  
 

3. Ger du eleverna läxor? 
 

4. Vad grundar du dina läxor på? 
 

5. Hur tror du eleverna uppfattar läxorna? 
 

6. Vad anser du att eleverna lär sig genom läxan? 


